Thông điêp
̣của Tin Lành là gì?
What is the Gospel (Vietnamese)
Zac Poonen
Mộ
t số người tin rằng nếu chúng ta chỉ cần đơn giản nói “Tôi tiếp nhậ
n Chúa Jêsus vào lòng” là
được cứu. Đó “không phải là Tin Lành”
Khi trình bày thông điệ
p của “Tin Lành”, mộ
t số người hoàn toàn gạt sang mộ
t bên thậ
p tự giá và sự
sống lại. Họ không nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là tộ
i nhân và cần mộ
t Đấng Cứu Thế. Họ
không nói rằng hoặ
c chúng ta sẽ ở Thiên đàng trong vĩnh cửu hoặ
c ở địa ngục vĩnh cửu và định
mệ
nh của chúng ta phụ thuộ
c vào việ
c chúng ta tin vào Chúa Jêsus như thế nào. Họ không cho
chúng ta biết đây là lúc để làm quyết định còn sau đó nếu qua đời thì đã quá muộ
n. Tin lành đôi khi
được trình bày giống như việ
c gì đó chúng ta làm, giống như đến với mộ
t buổi lễ, hay có mộ
t vài trải
nghiệ
m mang tính cảm xúc để chúng ta tìm được bình an, hạnh phúc, giàu sang và sức khỏe. Sự
nhấn mạnh không được đặ
t trên thực tế rằng chúng ta là những kẻ tộ
i nhân khốn cùng đến thế nào
và vô cùng cần có mộ
t Đấng Cứu Thế ra sao. Họ không hề nhắc đến sự ăn năn là điều được chính
Chúa Jêsus dạy dỗ rất rõ ràng trong Kinh thánh. Và cũng khó để họ cho chúng ta biết đi theo Đấng
Christ có mộ
t cái giá phải trả.

Tin Lành thâṭvà Tin Lành giả mạo
Rất nhiều người biết rằng “Đấng Christ chết vì tộ
i lỗi chúng ta” (1 Côrinhtô 15:3). Nhưng nhiều
người không biết Kinh thánh cũng nói rằng Đấng Christ cũng chết “cho mọi người để những kẻ sống
không sống cho chính mình nữa nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (2 Côrinhtô
5:15). Mộ
t cách nữa để phân loại người tin Chúa (Cơ đốc nhân) mang thuộ
c tính Kinh thánh như
sau: “Những người sống cho chính mình” và “những người sống cho Đấng Christ” hay “những
người sống cho cái riêng của mình” và “những người sống cho những gì của Đấng Christ” hay
“những người tìm kiếm những điều thuộ
c về đời này trước tiên” và “những người tìm kiếm vương
quốc của Đức Chúa Trời” hay “những người yêu tiền” và “những người yêu Chúa” (Chúa Jêsus nói
rằng không thể yêu cả hai – Luca 16:13).
Cách phân loại này bàn về đời sống bên trong của người tin Chúa và cuộ
c hành trình với Đức Chúa
Trời mộ
t cách cá nhân. Đây là cách thiên đàng xếp loại người tin Chúa. Và nếu đúng như thế thì
cần phải quan tâm đến cách phân loại này. Trong phương pháp này, tôi phải tự phân loại mình – vì
không ai ngoài chính tôi biết những độ
ng cơ và ước muốn bên trong của tôi. Kể cả người bạn đời
của chúng ta, nếu chúng ta có bạn đời có thể cũng không nhậ
n ra được chúng ta đang sống cho
điều gì.
Trước hết, không phải Chúa đến để cho con người mộ
t giáo lý hay cho mộ
t Hộ
i thánh kiểu mẫu hay
khiến họ nói tiếng lạ hay thậ
m chí là cả những kinh nghiệ
m. Ngài đến để “cứu chúng ta khỏi tộ
i lỗi.”
Ngài đến để bổ cái rìu vào tậ
n gốc rễ. Và gốc rễ của tộ
i lỗi là: Lấy mình làm trung tâm, tìm cái của
riêng mình và làm theo ý riêng mình. Nếu tôi không để Chúa chặ
t và nhổ tậ
n gốc “cái rễ” này trong
cuộ
c đời tôi thì tôi sẽ chỉ là mộ
t người tin Chúa ngoài hình thức.
Tuy nhiên Satan lừa dối chúng ta vào trong lối tưởng tượng rằng chúng ta ở mộ
t đẳng cấp cao hơn
những người tin Chúa khác bởi vì giáo lý, kinh nghiệ
m, kiểu mẫu Hộ
i thánh của mình. Satan chẳng
thèm quan tâm dù tôi có giáo lý đúng, có kinh nghiệ
m và kiểu mẫu Hộ
i thánh ra sao chừng nào tôi
vẫn còn tiếp tục “sống cho chính mình” (hay thực chất đây chỉ là nói theo cách khác của “sống trong
tộ
i lỗi”). Nhiều người tin Chúa tìm lợi cho bản thân và sống cho chính mình nhưng vẫn nghĩ rằng
Đức Chúa Trời xem họ như những người tin Chúa cấp cao bởi giáo lý của họ hay bởi họ tuân theo
mộ
t kiểu mẫu Hộ
i thánh đặ
c biệ
t hay có mộ
t số “những kinh nghiệ
m” nhất định. Điều này chỉ cho

thấy Satan đã thành công thế nào trong việ
c lừa dối con người.
Trong sách Giăng chương 6 câu 38, Chúa nói rằng Ngài từ trời xuống trên đất: (1) để từ bỏ ý muốn
con người của Ngài (mà Ngài có khi xuống trên đất như mộ
t Con người) và (2) như mộ
t Con người
làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Nhờ đó, Ngài trở thành tấm gương cho chúng ta. Xuyên suốt
cuộ
c đời Chúa Jêsus ở trên đất – xuyên suốt 33 năm rưỡi – Ngài đã khước từ ý muốn riêng của
mình và làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và Ngài phán dặ
n mộ
t cách rõ ràng với các môn đồ là
nếu ai muốn trở thành môn đồ của Ngài thì sẽ phải đi theo con đường tương tự. Ngài đến đánh
đúng vào gốc rễ của tộ
i lỗi trong cuộ
c sống tôi tức là “làm theo ý riêng mình” – và giải phóng tôi khỏi
điều ấy.
Trong lĩnh vực khoa học, hàng ngàn năm qua con người đã phạm sai lầm khi tưởng rằng trái đất là
trung tâm của vũ trụ. Trái đất trông có vẻ giống như thế trong mắt con người bởi vì mặ
t trời, mặ
t
trăng và các vì sao thực chất xuất hiệ
n tuần hoàn quanh trái đất mộ
t lần trong 24 giờ. Phải thậ
t can
đảm lắm mộ
t con người như Copecnic đặ
t dấu hỏi với quan niệ
m rất phổ biến này chỉ khoảng 500
năm trước đây và cho thấy rằng quan niệ
m ấy hoàn toàn sai trậ
t, rằng trái dất thậ
m chí còn không
phải là trung tâm của hệ
mặ
t trời. Ông cho thấy trái đất được tạo nên để xoay quanh mặ
t trời.
Chừng nào con người còn đặ
t trung tâm sai trậ
t thì các tính toán khoa học và suy luậ
n của họ còn bị
sai bởi vì trung tâm cốt lỗi đã bị sai. Nhưng chừng nào con người khám phá được đúng trung tâm,
khi ấy các tính toán và suy luậ
n của họ mới đúng đắn.
Cũng như vậ
y, khi chúng ta còn “lấy mình làm trung tâm” thay vì “lấy Chúa làm trung tâm.” Thì khi ấy
sự hiểu biết của chúng ta về Kinh thánh và ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời (những sự tính
toán và suy luậ
n của chúng ta) cũng sai trậ
t. Giống như con người đã tin quyết trong suốt hơn 5000
năm rằng họ đã đúng (như chúng ta vừa xem dẫn chứng ở trên) có thể tôi cũng cũng tưởng rằng
mình đã đúng. Nhưng thực chất tôi sai bét 100%. Đây cũng là điều chúng ta thấy được giữa nhiều
người được coi là những người tin Chúa tốt (Cơ đốc nhân tốt) ngày nay. Họ có quá nhiều cách giải
thích khác nhau về cùng mộ
t cuốn Kinh thánh – vậ
y nhưng mỗi người đều tin quyết rằng chỉ có sự
giải thích của mình mới đúng còn của những người khác là sai. Với những người khác thì họ cho
rằng đều là “lừa dối” hết. Tại sao lại như thế? Bởi vì họ đã đặ
t trung tâm sai trậ
t. Con người được
tạo dựng để Chúa làm trung tâm chứ không phải lấy mình làm trung tâm. Khi tôi đặ
t trung tâm sai
lầm thì “Tin Lành” của tôi cũng sai lầm nốt. Về cơ bản chỉ có hai Tin Lành được rao giảng ngày nay
– mộ
t đó là lấy con người làm trung tâm và còn lại là Tin Lành lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm.
Tin lành lấy con người làm trung tâm hứa với tôi rằng Đức Chúa Trời sẽ cho tôi tất cả những gì tôi
cần để khiến cuộ
c sống trên đất của tôi thoải mái và cũng cho tôi mộ
t cái ghế ngồi trên thiên đàng
vào lúc cuối đời. Tôi được người ta nói cho biết rằng Chúa Jêsus tha mọi tộ
i lỗi tôi, chữa lành mọi
bệ
nh tậ
t tôi, chúc phước và khiến tôi được giàu có vậ
t chất, giải quyết tất cả những vấn đề trên đất
của tôi…vân vân. Cái tôi vẫn còn là trung tâm trong cuộ
c sống của tôi, và Chúa xoay quanh tôi – như
người giúp việ
c của tôi – để đáp lại mọi lời cầu nguyệ
n của tôi và cho tôi bất cứ cái gì tôi muốn! Tất
cả những gì cần làm là tin và “công bố những phước lành vậ
t chất trong Danh Chúa Jêsus” Đây là
Tin Lành giả dối, bởi vì không có “sự ăn năn” được nhắc đến. Sự ăn năn là điều Giăng Báptít, Chúa
Jêsus, Phaolô, Phiêrơ và tất cả các sứ đồ khác rao giảng trước tiên. Và thậ
t không may là sự ăn
năn lại là điều không được rao giảng ngày nay, thậ
m chí cuối cùng cũng không được nhắc đến.
Trái lại, Tin Lành lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm kêu gọi tôi phải ăn năn. Tin Lành ấy giải thích
rằng “sự ăn năn” có nghĩa là quay lưng KHỎI cái tôi như là trung tâm của cuộ
c sống, khỏi việ
c làm
theo ý riêng mình, khỏi việ
c bước đi theo con đường mình lựa chọn, khỏi sự tham tiền, khỏi sự yêu
mến đời này và những gì thuộ
c về đời này (sự tham dục của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự
kiêu ngạo của đời)…và trở lại VỚI Chúa, yêu mến Ngài hết lòng, đặ
t Ngài làm trung tâm cuộ
c đời
mình, từ thời điểm đó trở đi làm theo ý muốn của Ngài…Đức tin trong sự chết của Đấng Christ trên
thậ
p tự giá có thể tha thứ tộ
i lỗi chỉ khi tôi đã ăn năn. Khi ấy tôi có thể tiếp nhậ
n Đức Thánh Linh – là

Đấng khiến tôi có sức mạnh để khước từ “cái tôi” mỗi ngày để tôi có thể sống mộ
t cuộ
c sống đặ
t
Chúa làm trung tâm. Đây là Tin Lành mà Chúa Jêsus và các sứ đồ đã rao giảng.
Tin Lành giả mạo mở ra mộ
t cánh cổng rộ
ng và con đường bằng phẳng (dễ dàng bước đi bởi vì tôi
không cần phải khước từ cái tôi hay ngừng lại việ
c chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân hay ngừng vụ
lợi cho riêng mình). Hàng triệ
u người trên khắp thế giới tham gia các buổi lễ nhà thờ – nơi Tin Lành
giả mạo đó được rao giảng. Và rất nhiều người bước qua cánh cửa này, đi theo con đường ấy
tưởng rằng nó dẫn đến sự sống. Tất cả chỉ là lừa dối. Dù mộ
t số người đã từng thậ
t sự được biến
cải bởi lòng thành thậ
t của họ nhưng lại kết thúc ở chỗ trở nên “con cái của địa ngục gấp hai lần”
(sách Mathiơ 23:15) – bị lừa dối về tình trạng thậ
t của mình.
Tuy nhiên Tin Lành thậ
t mở ra cánh cửa nhỏ và đường hẹp – không nhỏ hơn hay hẹp hơn con
đường chính Chúa Jêsus đã đi, nhưng cũng nhỏ và hẹp như con đường Chúa Jêsus đã đi. Ít người
ở con đường đó nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống. Tin Lành này dẫn con người đến cùng
Chúa Jêsus và đến thiên đàng. “Hãy cần thậ
n điều các con nghe. Ai vâng theo lời mình đã được
nghe thì với người đó sự sáng suốt và hiểu biết sẽ được ban cho thêm. Nhưng ai không vâng theo
lời mình được nghe, thậ
m chí sự sáng suốt và hiểu biết người đó nghĩ mình có cũng sẽ bị lấy đi
khỏi” (theo bản diễn ý sách Luca 8:18).
Ai có tai để nghe hãy nghe.

Thông điêp
̣Tin Lành
Vậ
y “tái sinh” hay “được cứu” có nghĩa là gì?
Ăn năn là bước đầu tiên để được kinh nghiệ
m điều này. Nhưng để ăn năn (tức là quay lưng khỏi tộ
i
lỗi) trước tiên tôi cần biết tộ
i lỗi là gì. Có rất nhiều cách hiểu sai lầm về sự ăn năn giữa vòng những
người tin Chúa ngày nay, bởi vì có rất nhiều sự hiểu biết sai lầm về tộ
i lỗi.
Ngày nay “Tin Lành” được hầu hết mọi người rao giảng là mộ
t phiên bản chân lý đã bị pha loãng.
Nhiều người được người khác giảng rằng chỉ cần “tin vào Chúa Jêsus.” Nhưng chỉ tin vào Chúa
Jêsus không thôi sẽ không cứu được tôi, nếu tôi không ăn năn.
Được sinh lại là nền tảng trong đời sống của những người tin Chúa. Nếu tôi sống tốt mà không đặ
t
điều ấy trên nền tảng này thì khi ấy niềm tin Cơ đốc giáo của tôi sẽ chỉ giống như tất cả các tôn giáo
khác trên thế giới – cũng là những tôn giáo dạy làm lành sống tốt. Chắc chắn tôi phải sống mộ
t đời
sống tốt. Nhưng nó chỉ là kết cấu thượng tầng của Cơ đốc giáo chứ không phải nền móng. Nền
móng cần phải là sự tái sinh (sinh lại). Tôi phải bắt đầu từ đây.
Chúa Jêsus sử dụng cách biểu đạt “tái sinh” trong sách Giăng chương 3 câu 3 khi nói với Nicôđem
– mộ
t lãnh đạo tôn giáo và cũng là mộ
t người kính sợ Đức Chúa Trời, sống ngay thẳng. Thậ
m chí cả
Nicôđem là mộ
t người đã thường xuyên đi nhóm, đọc Kinh thánh và là mộ
t người tốt nhưng Chúa
Jêsus vẫn bảo ông “nếu một người chẳng tái sinh thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời” (Giăng
3:3). Theo Chúa Jêsus, để bước vào nước Đức Chúa Trời thì linh hồn tôi cần phải được tái sinh, kể
cả tôi có là mộ
t người tốt. Lúc ấy Chúa Jêsus bảo Nicôđem rằng Ngài sẽ bị lên thậ
p tự giá để chết
và những ai tin Ngài sẽ nhậ
n được sự sống vĩnh cửu (Giăng 3:14, 16).
Chúa Jêsus tiếp tục nói với ông rằng con người yêu mến sự tối tăm hơn sự sáng láng bởi vì những
hành độ
ng của họ là gian ác (Giăng 3:19). Nhưng những ai thành thậ
t sẽ bước vào trong sự sáng và
được cứu (Giăng 3:21). Để được tái sinh, tôi phải bước vào trong sự sáng. Có nghĩa là phải thành
thậ
t với Đức Chúa Trời và xưng nhậ
n những tộ
i lỗi mình với Ngài. Hiển nhiên là tôi không thể nhớ

hết các tộ
i mình đã phạm. Nhưng tôi phải nhìn nhậ
n rằng tôi là mộ
t tộ
i nhân và xưng nhậ
n với Chúa
tất cả những tộ
i mình còn nhớ.
Tộ
i lỗi là mộ
t vấn đề lớn và ban đầu tôi chỉ có thể thấy mộ
t phần rất nhỏ của nó trong cuộ
c sống
mình. Nó giống như việ
c tôi sống trong mộ
t đất nước rộ
ng lớn mà mới chỉ biết mộ
t phần rất nhỏ.
Nhưng khi tôi quay lưng khỏi tộ
i lỗi mình biết, dần dần tôi sẽ thấy nhiều hơn nữa “lãnh thổ của tộ
i lỗi”
trong chính cuộ
c sống của tôi. Khi tôi bước đi trong sự sáng, tôi sẽ thấy tộ
i lỗi mình nhiều hơn – và
tôi có thể thanh tẩy tộ
i lỗi khỏi bản thân nhiều hơn. Vì thế tôi phải luôn luôn bước đi mộ
t cách thành
thậ
t trước Chúa.
Sử dụng mộ
t minh họa khác: Tôi đang sống trong mộ
t căn nhà có rất nhiều phòng dơ bẩn. Tôi muốn
Chúa Jêsus bước vào và sống trong nhà của tôi. Nhưng Ngài không thể sống trong những căn
phòng dơ bẩn. Vì thế Ngài giúp tôi dọn sạch từng phòng mộ
t. Từng chút từng chút cả căn nhà được
dọn sạch. Đó cũng là cách tôi được trưởng thành trong sự thánh khiết trong đời sống tin Chúa của
mình.
Sứ đồ Phaolô từng nói bất kỳ nơi nào ông đi, ông giảng cùng mộ
t thông điệ
p cho tất cả mọi người:
Ăn năn trước Đức Chúa Trời và đức tin vào Chúa Jêsus Christ (sách Công vụ 20:20). Đây là hai đòi
hỏi để có mộ
t nền móng tốt trong cuộ
c sống và để được tái sinh. Đức Chúa Trời đã gắn kết sự ăn
năn cùng đức tin lại với nhau. Nhưng ngày nay hầu hết mọi người đã tách chúng ra. Sự ăn năn bị bỏ
sang mộ
t bên mà chỉ công bố đức tin.
Nhưng nếu tôi chỉ có đức tin thì không thể được sinh lại…giống như mộ
t người đàn bà không thể tự
mình có con được bất kể cố gắng đến đâu. Mộ
t người đàn ông cũng không thể tự mình có con
được. Mộ
t người đàn ông cùng mộ
t người đàn bà cùng với nhau thì đứa con mới được sinh ra. Như
vậ
y, chỉ khi đức tin và sự ăn năn đồng hành cùng nhau thì đứa con thuộ
c linh mới ra đời – đó là sự
tái sinh được diễn ra trong tâm linh của tôi. Sự sinh ra trong thuộ
c linh này cũng thực hữu như mộ
t
ca sinh nở sinh học – và nó cũng xảy ra ở mộ
t khoảnh khắc chứ không phải là theo tiến trình dần
dần.
Có thể mất nhiều tháng chuẩn bị cho sự ra đời này – giống như nhiều tháng chuẩn bị để cho mộ
t ca
sinh nở sinh học. Nhưng sự tái sinh (giống như ra đời sinh học) diễn ra chỉ trong mộ
t khoảnh khắc.
Mộ
t số Cơ đốc nhân không biết ngày tháng mình được tái sinh. Nhưng điều ấy cũng giống như tôi
không biết ngày ra đời của mình. Nếu tôi không biết ngày sinh của mình, giống như trẻ con thì đó
cũng không phải là mộ
t vấn đề lớn. Điều quan trọng đó là tôi đang sống. Tương tự như thế điều
quan trọng là tôi biết chắc rằng ngày hôm nay mình đang sống trong Đấng Christ.
Liệ
u có phải những người tin Chúa có tâm trí bị bó hẹp khi chỉ thấy rằng Chúa Jêsus mới là con
đường duy nhất đến với Thượng Đế? Câu hỏi này có thể được trả lời bằng mộ
t minh họa: Ai đó
chưa từng gặ
p cha của mình (hay thậ
m chí không có cả mộ
t bức hình của cha mình) không thể biết
cha trông như thế nào. Tương tự, mộ
t người chưa từng thấy Thượng Đế thì không thể biết điều gì
về Ngài hay cách để đến với Ngài. Tuy nhiên Chúa Jêsus Christ đến từ Thượng Đế. Vì thế chỉ có
Ngài mới có thể cho chúng ta thấy con đường để đến được với Thượng Đế.” Ngài nói “Ta là đường
đi. Không ai có thể đến cùng Cha mà không qua Ta” (sách Giăng 14:6).
Khi chúng ta nghĩ về lời tuyên bố của Chúa Jêsus rằng Ngài là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT để đến
cùng Đức Chúa Cha, chúng ta phải nói rằng hoặ
c Ngài nói đúng hoặ
c Ngài là kẻ nói dối hay tên lừa
đảo. Ai sẽ dám nói rằng Ngài là mộ
t kẻ lừa đảo? Nhưng nếu chỉ nói Chúa Jêsus là mộ
t người tốt hay
mộ
t tiên tri là chưa đủ. Không! Ngài chính là Thượng Đế (Đức Chúa Trời)…chứ không chỉ là mộ
t
người tốt. Ngài không thể là mộ
t người tốt nếu Ngài là mộ
t kẻ nói dối hay tên lừa đảo! Vì thế chúng
ta kết luậ
n rằng Chúa Jêsus thực chất là Thượng Đế ở trong thân xác con người.

Thậ
t không khó để hiểu điều này bởi tất cả chân lý đều có tính bó hẹp. Trong toán học 2+2 luôn
bằng 4. Chúng ta không thể có tư tưởng khoáng đạt và chấp nhậ
n 3 hoặ
c 5 là kết quả có thể xảy ra.
Thậ
m chí chúng ta không thể chấp nhậ
n kết quả là 3,9999. Nếu chúng ta chấp nhậ
n sự đa dạng của
chân lý thì khi ấy các tính toán toán học của chúng ta sẽ sai. Tương tự như thế, chúng ta biết trái đất
xoay quanh mặ
t trời. Nếu chúng ta quyết định cần có “tư tưởng khoáng đạt” và chấp nhậ
n mộ
t số lý
thuyết cho rằng mặ
t trời cũng xoay quanh trái đất thì các tính toán thiên văn học của chúng ta cũng
sai. Tương tự trong hóa học thì H2O là nước. Chúng ta không thể có tư duy khoáng đạt để nói rằng
H2O cũng là muối. Vì thế chúng ta thấy rằng chân lý là tuyệ
t đối trong mọi lĩnh vực và rất bó hẹp.
Với Thượng Đế cũng không khác biệ
t. Sự khoáng đạt có thể mang đến những sai lầm nghiêm trọng
trong toán học, trong thiên văn học, trong hóa học – và cũng cả trong sự nhậ
n biết chân lý về
Thượng Đế (Chúa Trời).
Kinh thánh dạy rằng tất cả con người đều là tộ
i nhân – và Chúa Jêsus chết thay cho tộ
i nhân. Vì thế
nếu tôi đến với Chúa Jêsus như mộ
t “Cơ đốc nhân” thì Ngài sẽ không tha thứ cho tôi bởi vì Ngài
không chết cho Cơ đốc nhân. Ngài chết thay cho tộ
i nhân. Tôi chỉ có thể được tha tộ
i nếu tôi đến
cùng Chúa Jêsus và nói rằng “Lạy Chúa con là tộ
i nhân.” Tôi không thể đến với Chúa Jêsus như mộ
t
thành viên của bất kỳ tôn giáo nào và nhậ
n được sự tha tộ
i bởi vì Chúa chết cho tộ
i nhân. Nếu tôi
đến với Chúa như mộ
t tộ
i nhân thì khi ấy tất cả tộ
i lỗi của tôi ngay lậ
p tức được tha thứ.
Thậ
t dễ để tôi nhậ
n biết mình là mộ
t tộ
i nhân…tất cả mọi người đều giống hệ
t – bởi vì Thượng Đế
đã ban cho tất cả chúng ta mộ
t lương tâm. Khi là mộ
t đứa bé tôi có mộ
t lương tâm rất nhạy bén, nó
nhanh chóng khiến tôi nhậ
n thức được điều sai trái. Nhưng khi trưởng thành hơn, lương tâm ấy trở
nên cứng cỏi và kém nhạy bén hơn. Lúc còn là cậ
u bé 3 tuổi nói dối, mặ
t tôi trông đầy tộ
i lỗi bởi vì
lương tâm của tôi. Nhưng sau 10 năm tôi có thể nói dối mặ
t vẫn tỉnh bơ bởi vì tôi đã giết chết lương
tâm bằng cách khước từ tiếng nói của nó hết lần này đến lần khác.
Lòng bàn chân của đứa bé rất mỏng đến mức thậ
m chí chúng có thể cảm thấy cú chọc của mộ
t cái
lông vũ. Nhưng chân của người trưởng thành cứng đến mức thậ
m chí họ chẳng cảm thấy cú đâm
của mộ
t cái ghim cho đến khi nào nó chọc mạnh. Điều tương tự cũng xảy ra với lương tâm của tôi
khi tôi trưởng thành.
Lương tâm là tiếng nói Thượng Đế đã đặ
t bên trong tôi...cho tôi biết rằng tôi là mộ
t loài có đạo đức.
Lương tâm cho tôi sự hiểu biết căn bản về đúng và sai. Vì thế đó là mộ
t món quà tuyệ
t vời từ Đức
Chúa Trời. Chúa Jêsus đó là “con mắt của lòng” (Luca 11:34). Nếu tôi không gìn giữ “con mắt” cẩn
thậ
n thì tôi sẽ trở thành kẻ bị mù tâm linh. Khước từ sự ray dứt của lương tâm nguy hiểm như việ
c
bỏ qua mảnh bụi bay vào mắt mình rồi đến mộ
t ngày tôi sẽ trở nên hoàn toàn mù lòa tâm linh.
Khi đứa trẻ ra đời, không ai trong chúng có tôn giáo. Chúng giống hệ
t nhau. Hai năm sau, chúng vẫn
giống hệ
t nhau – ích kỷ và hay cãi cọ. Nhưng thời gian trôi qua, cha mẹ truyền dạy giáo lý khiến
chúng bước vào các tôn giáo khác nhau – và đó là cách chúng rơi vào các tôn giáo khác nhau. Hơn
90% các trường hợp thì tôn giáo của mộ
t người là do cha mẹ đã lựa chọn cho người đó.
Nhưng Đức Chúa Trời không nhìn vào chúng ta như những người thuộ
c các tôn giáo khác nhau.
Ngài nhìn chúng ta tất cả đều là tộ
i nhân. Chúa Jêsus từ thiên đàng xuống trên đất để chết cho tộ
i lỗi
của cả nhân loại. Ngài không đến cho những kẻ coi mình là đủ tốt để bước vào sự hiệ
n diệ
n của
Chúa Trời nhưng đến vì những kẻ nhìn nhậ
n rằng họ là tộ
i nhân và không xứng đáng bước vào sự
hiệ
n diệ
n của Chúa Trời. Lương tâm cho tôi biết tôi là mộ
t tộ
i nhân. Vậ
y đâu có gì khó để đến cùng
Jêsus và nói “Lạy Chúa con là mộ
t tộ
i nhân, con đã phạm rất nhiều điều sai trái trong cuộ
c đời”?
Mộ
t câu hỏi có thể mộ
t số người hỏi đó là “Chẳng lẽ Chúa Trời tốt lành không thể bỏ qua những tộ
i
lỗi của tôi và tha thứ cho tôi giống như mộ
t người cha sẽ tha thứ cho con vậ
y?” Nếu mộ
t người con
làm hỏng (làm mất) thứ gì đó giá trị và xin lỗi vì việ
c đó và thú nhậ
n với cha thì cha sẽ tha thứ cho

người ấy. Nhưng những vấn đề này không thuộ
c phạm trù đạo đức. Nếu tất cả những tộ
i lỗi của tôi
chỉ giống như những vấn đề này thì khi ấy Chúa sẽ tha thứ ngay lậ
p tức. Nhưng tộ
i lỗi không giống
những vấn đề ấy. Tộ
i lỗi là vô đạo đức.
Nếu mộ
t người là quan tòa trong mộ
t phiên tòa và chính con mình đứng trước ông ta, chịu cáo buộ
c
phạm tộ
i thì liệ
u ông ta có thể nói với con trai mình “Con trai! Ta yêu con. Ta tha tộ
i cho con. Ta sẽ
không trừng phạt con được không?” Bất kỳ vị quan tòa trên thế giới này có chút ý thức về công bằng
sẽ không bao giờ làm điều như vậ
y. Ý thức về sự công bằng mà tất cả chúng ta đều có là mộ
t phần
nhỏ trong sự công bằng tuyệ
t đối của Chúa Trời Toàn Năng.
Vì thế khi tôi đã phạm điều gì đó sai lầm nghiêm trọng, Chúa Trời như mộ
t vị quan tòa buộ
c phải nói
với tôi “Ta yêu con rất nhiều nhưng con đã phạm tộ
i – vì thế ta trừng phạt con.” Trong phiên tòa ấy
dù người con đó có thể xin lỗi nhiều thế nào đi nữa thì cha mình vẫn sẽ phải trừng phạt anh ta trong
cương vị của quan tòa. Giả sử người con cướp tiệ
m vàng. Người cha phạt người con theo đúng luậ
t
pháp – nói rằng: mộ
t tỉ đồng tiền phạt. Vì người con không có tiền trả mức phạt đó nên anh ta buộ
c
phải vào tù. Sau đó người cha ra khỏi ghế quan tòa, cởi bỏ bộ
y phục và bước xuống. Sau đó ông
đồng ý trả tiền phạt bằng toàn bộ
số tiền tiết kiệ
m cả đời của mình thay cho con trai. Liệ
u người con
có thể nào cáo buộ
c rằng cha đã không yêu anh ta? Không! Cùng lúc ấy cũng không ai có thể cáo
buộ
c ông không công bằng bởi vì ông đã phạt con của mình đúng theo mức phạt mà luậ
t pháp đòi
hỏi. Đó chính xác là điều Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Như mộ
t vị Quan Tòa Ngài công bố chúng
ta phải chết vì tộ
i lỗi mình. Sau đó Ngài bước xuống như mộ
t Con Người và tự mình gánh lấy hình
phạt.
Kinh thánh dạy rằng dù chỉ có mộ
t Chúa Trời, Ngài tồn tại trong Ba Thân Vị – Đức Chúa Cha, Đức
Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nếu Chúa Trời chỉ có mộ
t thân vị thì có thể Ngài không thể bỏ trống
ngôi của mình trên thiên đàng để bước xuống đất như mộ
t con người trong thân vị của Chúa Jêsus.
Khi ấy ai sẽ điều khiển cả cõi vũ trụ? Nhưng bởi vì Chúa Trời có Ba Thân Vị (Ba Ngôi) nên Đức
Chúa Con có thể bước xuống trên đất và chết cho tộ
i lỗi của chúng ta trước mặ
t Đức Chúa Cha là
Đấng Phát Xét.
Chúa Jêsus 100% là Đức Chúa Trời và 100% là người khi Ngài đến trên đất. Khi Ngài chết trên thậ
p
tự giá, Ngài gánh lấy sự trừng phạt của tộ
i lỗi cả nhân loại. Hình phạt cho tộ
i lỗi chúng ta chính là sự
ngăn cách khỏi Chúa Trời vĩnh viễn. Khi Chúa Jêsus bị treo trên thâp tự giá, Ngài bị ngăn cách khỏi
Chúa Trời trên thiên đàng. Sự ngăn cách như thế là sự đau đớn kinh khiếp nhất mà bất kỳ con người
nào từng phải chịu.
Chỉ có địa ngục là nơi bị Thượng Đế bỏ rơi trong cõi vũ trụ. Thượng Đế không ở đó. Vì thế trong địa
ngục, tất cả sự tàn ác trong ma quỷ được bộ
c lộ
trọn vẹn. Chính điều ác là thứ gây khổ sở cho tất cả
những ai phải đi địa ngục. Chúa Jêsus đã trải nghiệ
m sự trừng phạt khi Ngài bị treo trên thậ
p tự giá.
Ngài bị treo trên thậ
p tự giá trong 6 giờ. Nhưng trong ba giờ cuối Ngài bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Mặ
t
trời trở nên tối tăm và đất rúng độ
ng. Sự kết nối giữa Ngài với Cha trên trời bị cắt đứt. Đức Chúa
Cha là đầu của Chúa Jêsus (sách thứ 1 Côrinhtô 11:3) – và khi Đấng Christ bị bỏ rơi, điều ấy giống
như đầu của Ngài dứt khỏi. Chúng ta không thể nào hiểu hết được sự đau đớn tộ
t cùng Ngài chịu.
Nếu Chúa Jêsus chỉ là mộ
t con người bình thường thì có lẽ Ngài không thể gánh lấy hình phạt cho
hàng tỉ người đã sống từ thời Ađam. Vì mộ
t con người không thể bị treo thế chỗ cho hàng tỉ tên giết
người. Nhưng Chúa Jêsus có thể gánh thay hình phạt ấy vì Ngài là Thượng Đế Tối Cao.
Hơn nữa, vì Ngài là Đấng Tối Cao nên Ngài cũng có thể gánh được hình phạt cả cõi vĩnh cửu chỉ
trong ba giờ đồng hồ.
Nếu Chúa Jêsus Christ không phải là Chúa Trời và Đức Chúa Trời Cha đã trừng phạt Ngài vì cớ tộ
i

lỗi của chúng ta thì đây hẳn là sự bất công vô cùng lớn. Đức Chúa Trời không thể trừng phạt người
này vì tộ
i của người kia, kể cả nếu người kia có sẵn lòng nhậ
n thay hình phạt. Bạn tôi không thể chịu
hình phạt và chịu tử hình thay cho của tôi. Đó là bất công. Vì thế nếu Chúa Jêsus đơn thuần chỉ là
con người và bị trừng phạt vì tộ
i lỗi chúng ta thì đó hẳn phải là sự bất công vô cùng lớn.
Vì thế rõ ràng là không có mộ
t con người bình thường nào có thể gánh thay hình phạt cho tộ
i lỗi của
chúng ta. Chỉ Chúa Trời có thể gánh lấy hình phạt ấy vì Ngài là Đấng Phát Xét của cả cõi vũ trụ.
Ngài có quyền để trừng phạt chúng ta và có quyền để tự gánh lấy hình phạt đó. Đó là điều Chúa Trời
đã làm khi Ngài đến trên đất trong Con Người của Chúa Jêsus Christ. Nền tảng đức tin Cơ đốc nằm
ở hai chân lý lớn: trước hết đó là Đấng Christ chết cho tộ
i lỗi của cả nhân loại. Thứ hai, 3 ngày sau
khi chết Ngài sống lại.
Nếu Đấng Christ đã không sống lại sau khi chết thì không có bằng chứng cho thấy Ngài là Chúa
Trời. Ngài sống lại sau khi chết là bằng chứng cho tất cả những điều Ngài nói là chân thậ
t. Không
mộ
t lãnh tụ tôn giáo nào từng công bố mình sẽ chết thay cho tộ
i lỗi của cả thế giới. Không lãnh tụ tôn
giáo nào từng sống lại sau khi chết. Chỉ hai thực tế này thôi cũng khiến Chúa Jêsus Christ đặ
c biệ
t.
Có thể tất cả các tôn giáo đều dạy người ta làm điều thiệ
n và sống trong hòa bình. Nhưng đức tin
Cơ đốc có mộ
t nền tảng độ
c đáo: Đấng Christ chết vì tộ
i lỗi chúng ta và sống lại sau khi chết. Nếu
hai chân lý này bị loại bỏ khỏi Cơ đốc giáo khi ấy Cơ đốc giáo trở nên giống bất kỳ tôn giáo nào
khác. Hai chân lý này là thứ khiến Cơ đốc giáo trở nên độ
c đáo.
Tôi được Thượng Đế tạo dựng để sống cho Ngài. Nhưng tôi đã chỉ sống cho riêng mình. Vì thế khi
đến cùng Thượng Đế, tôi phải đến như mộ
t kẻ trộ
m có lòng ăn năn vì đã ăn cắp nhiều năm tháng
thuộ
c về Ngài. Tôi phải đến với Ngài trong sự biết ơn vì Đấng Christ chết thay cho tôi…,tin rằng Ngài
sống lại sau khi chết và ngày nay vẫn đang sống. Có lẽ chúng ta không thể cầu nguyệ
n với Chúa
Jêsus nếu ngày nay Ngài không sống – vì tôi không thể cầu nguyệ
n với mộ
t người chết. Nhưng vì
Chúa Jêsus sống lại sau khi chết nên tôi có thể trò chuyệ
n với Ngài.
Sau khi Đấng Christ phục sinh, Ngài thăng thiên và trở về trời. Sau đó Đức Thánh Linh – Thân vị thứ
ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời giáng xuống trên đất. Đức Thánh Linh cũng là mộ
t thân vị như chính
Chúa Jêsus. Ngài đã đến trên đất để làm đầy dẫy cuộ
c đời tôi với sự hiệ
n diệ
n của Ngài. Nếu tôi
thuậ
n theo Đức Thánh Linh thì Ngài có thể khiến tôi nên thánh. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy tôi, tôi
sẽ có thể sống mộ
t đời sống chiến thắng trên tộ
i lỗi. Không ai có thể sống như thế trước khi Đức
Thánh Linh đến và ngự trong con người…vào ngày Lễ Ngũ Tuần (sách Công vụ chương 2). Trước
đó con người chỉ có thể cải thiệ
n lối sống bên ngoài của mình. Con người bên trong của họ vẫn bị tộ
i
lỗi đánh bại và không được thay đổi. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy tôi, chính Chúa Trời sống bên
trong tôi và cũng có thể khiến tôi sống mộ
t đời sống tin kính từ bên trong.
Thông điệ
p tuyệ
t vời của Tin Lành đó là tấm lòng tôi có thể được trở nên trong sạch hoàn toàn khi
Chúa Trời tha tộ
i cho tôi và sau đó Đấng Christ có thể sống trong tôi qua Đức Thánh Linh, khiến thân
thể tôi trở thành nhà của Chúa Trời.
Khi mộ
t người tin Chúa hút thuốc. Lúc được hỏi anh có bao giờ hút thuốc trong nhà thờ không, anh
ta nói sẽ không bao giờ làm vậ
y vì nhà thờ là nhà của Chúa Trời. Người nói chuyệ
n cùng anh ta nói
rằng chính thân thể anh là nhà của Chúa Trời chứ không phải cái nhà thờ nào kia.
Tôi sẽ không phạm tộ
i ngoại tình bên trong nhà thờ đúng không? Tôi cũng sẽ không xem phim ảnh
đồi trụy bên trong nhà thờ. Thân thể tôi là nhà của Chúa Trời khi Đấng Christ sống ở bên trong. Vì
thế hãy cẩn thậ
n với những thành viên sống trong thân thể tôi. Thói quen như hút thuốc, rượu bia,
dùng các chất kích thích và để những tư tưởng ô uế bước vào trong tâm trí dần dần sẽ phá hủy thân
thể và tâm trí của tôi.

Đời sống của người tin Chúa giống như mộ
t cuộ
c chạy. Khi tôi quay lưng khỏi tộ
i lỗi và được tái sinh
là lúc tôi bước vào vạch xuất phát. Sau đó cuộ
c chạy marathon bắt đầu – cho đến cuối cuộ
c đời tôi.
Tôi chạy, chạy và chạy. Vì thế mỗi ngày tôi tiến gần hơn, gần hơn với vạch đích. Nhưng tôi phải
không bao giờ được ngừng chạy.
Hay dùng mộ
t minh họa khác: Khi tôi được tái sinh, tôi đặ
t nền móng cho mộ
t căn nhà. Sau đó dần
dần tôi xây dựng kết cấu bên trên – và công cuộ
c xây dựng này gồm nhiều tầng.
Đây là cuộ
c sống tốt nhất tôi có thể sống, bởi vì dần dần tôi loại bỏ được tất cả những điều xấu xa
khỏi cuộ
c đời mình và ngày càng trở nên giống Chúa Trời hơn qua năm tháng.
Vậ
y tôi phải làm gì để được tái sinh?
Trước hết, phải nhìn nhậ
n rằng tôi là mộ
t tộ
i nhân. Đừng so sánh bản thân với người khác và tìm bất
kỳ sự an ủi nào khi tưởng rằng tôi tốt hơn họ. Tộ
i lỗi giống như chất độ
c chết người. Dù uống mộ
t
giọt hay cả trăm giọt thuốc độ
c thì tôi vẫn chết. Vì thế nếu tôi muốn có mộ
t khởi đầu tốt trong cuộ
c
đời đi theo Chúa của mình thì cần phải nhậ
n thức rằng tôi không tốt hơn kẻ tộ
i lỗi nhất trên thế giới.
Sau đó hãy quyết định quay lưng khỏi tất cả những tộ
i lỗi tôi biết trong cuộ
c sống của mình.
Khi tin vào Đấng Christ có nghĩa tôi cam kết chính mình cho Đấng Christ – chứ không chỉ là tin cái gì
đó về Ngài trong tâm trí. Tôi có thể tin vào ai đó mà chẳng cần phải cam kết bản thân cho người đó.
Mộ
t cô dâu được hỏi trong đám cưới “Cô có sẵn sàng cam kết chính mình với người đàn ông này
không?” Giả sử cô ấy trả lời “Tôi tin anh ấy là mộ
t người tốt. Nhưng tôi không chắc liệ
u mình có
muốn cam kết cả đời và tương lai của mình cho anh ta hay không.” Khi ấy cô ta không thể kết hôn
với anh chàng đó bởi vì cô ấy không có sự tin tưởng nơi anh ta. Khi mộ
t người phụ nữ kết hôn, cả
hướng đi cuộ
c đời của cô ta thay đổi. Cô rời nhà cha mẹ và đến sống với chồng. Có thể cô không
biết anh ta sẽ sống ở đâu nhưng cô trao niềm tin tưởng cả tương lai của mình cho anh ấy. Cô phải
có niềm tin vào anh. Đó là hình ảnh cho thấy có đức tin vào Đấng Christ nghĩa là gì.
Từ “Cơ đốc nhân” (nói theo mộ
t cách cung kính) có nghĩa là “Bà Christ”! Mộ
t người vợ chỉ có thể lấy
tên của chồng sau khi kết hôn. Tương tự, tôi chỉ có thể lấy tên của Đấng Christ và gọi mình là Cơ
đốc nhân khi tôi kết hôn cùng với Ngài. Nếu mộ
t người phụ nữ nào đó lấy tên của người nam mà
không kết hôn và gọi mình theo tên của người kia thì đó là nói dối. Tương tự như thế, bất kỳ ai gọi
mình là mộ
t Cơ đốc nhân mà không kết hôn cùng với Đấng Christ thì cũng là nói dối.
Mộ
t hôn ước là mãi mãi chứ không chỉ trong vài ngày. Cũng như thế, trở thành mộ
t Cơ đốc nhân
cũng là mộ
t cam kết trọn đời. Sự cam kết hoàn toàn với Đấng Christ không có nghĩa tôi phải trở nên
hoàn hảo. Khi mộ
t người phụ nữ kết hôn, cô không hứa rằng cô sẽ không bao giờ phạm sai lầm
trong cuộ
c đời. Cô sẽ phạm nhiều sai lầm, nhưng chồng sẽ tha thứ cho cô. Nhưng cô hứa rằng cô
sẽ sống với chồng mãi mãi. Đây là mộ
t hình ảnh về sự kết hiệ
p của chúng ta cùng với Đấng Christ.
Bước kế tiếp tôi cần thực hiệ
n đó là phép báptêm nước (phép rửa tộ
i). Nhậ
n báptêm là mộ
t nghi
thức giống như giấy chứng nhậ
n kết hôn. Tôi không thể bước vào hôn nhân chỉ dựa vào tờ giấy
đăng ký kết hôn. Chỉ sau khi tôi cam kết chính mình cho Đấng Christ thì mới có thể nhậ
n phép
báptêm. Trong phép báptêm tôi chứng nhậ
n rằng mình đã chấm dứt đời sống cũ và xưng nhậ
n
Chúa Jêsus là Chúa của cuộ
c đời mình.
Những người chồng và người vợ yêu nhau thường xuyên trò chuyệ
n với nhau. Vì thế tôi cũng cần
trò chuyệ
n với Chúa Jêsus và lắng nghe Ngài khi Ngài nói với tôi qua Kinh thánh mỗi ngày.
Mộ
t người vợ tốt sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến chồng không vui. Cô sẽ luôn cố gắng

làm mọi thứ trong mối quan hệ
với chồng. Mộ
t Cơ đốc nhân chân thậ
t cũng sẽ không làm bất kỳ
điều gì khiến Đấng Christ không hài lòng – giống như xem mộ
t bộ
phim mà Chúa Jêsus sẽ không
xem. Người ấy sẽ không làm bất cứ điều gì mà người đó không thể làm cùng với Chúa Jêsus.
Liệ
u tôi có thể chắc chắn rằng mình được tái sinh? Có ! Rôma 8:16 nói rằng khi tôi được tái sinh,
Đức Thánh Linh sẽ làm chứng trong tâm linh tôi rằng tôi là con Chúa Trời.
Đây là mộ
t cuộ
c sống tuyệ
t vời – bởi vì tôi đang sống cùng với Người Bạn tốt nhất mà bất kỳ ai có
thể có. Tôi sẽ không bao giờ cô đơn bởi Chúa Jêsus sẽ luôn ở bên tôi khắp mọi nơi. Tôi có thể chia
sẻ những vấn đề của mình với Ngài và cầu xin Ngài giúp tôi giải quyết chúng. Đó là mộ
t cuộ
c sống
tràn ngậ
p niềm vui và là mộ
t cuộ
c sống được tự do khỏi những lo âu, sợ hãi vì Chúa Jêsus nắm giữ
tương lai tôi trong tay Ngài.
Với mộ
t tấm lòng chân thành tôi có thể nói những lời này ngay bây giờ và được tái sinh.
Lạy Chúa Jêsus con tin Ngài là Con Đức Chúa Trời. Con là mộ
t tộ
i nhân xứng đáng phải đi địa ngục.
Cám ơn Ngài vì yêu con và chết thay cho tộ
i lỗi của con trên thậ
p tự giá. Con tin Ngài sống lại sau
khi chết và ngày nay đang sống. Con muốn quay lưng khỏi đời sống tộ
i lỗi của con ngay bây giờ. Xin
hãy tha mọi tộ
i lỗi con và giúp con căm ghét tộ
i lỗi. Con tha thứ cho tất cả những ai đã hãm hại con
theo bất kỳ cách nào. Xin hãy bước vào cuộ
c đời con Chúa Jêsus ơi và là Chúa của cuộ
c đời con kể
từ ngày hôm nay trở đi. Xin khiến con trở thành con cái của Đức Chúa Trời ngay giờ này.”
Lời Kinh thánh nói “nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền
trở nên con Đức Chúa Trời” (sách Giăng 1:12). Chúa Jêsus nói “người nào đến với Ta, Ta sẽ không
bao giờ ruồng bỏ” (sách Giăng 6:37).
Vì thế tôi có thể chắc chắn rằng Ngài đã chấp nhậ
n tộ
i.
Sau đó tôi có thể cám ơn Chúa bằng cách nói “Cảm ơn Chúa Jêsus vì tha tộ
i con và tiếp nhậ
n con.
Xin hãy đổ đầy con bằng Thánh Linh của Ngài và ban con sức mạnh để sống cho Ngài. Con chỉ
muốn làm Chúa đẹp lòng kể từ ngày hôm nay trở đi.”
Hãy đọc Lời Chúa (Kinh thánh) và xin Chúa đổ đầy lòng mình với Thánh Linh của Ngài mỗi ngày.
Hãy có mối quan hệ
với những người được tái sinh khác. Chỉ như vậ
y tôi mới phát triển trong đời
sống Cơ đốc của mình và có được sức mạnh để tiếp tục đi theo Chúa. Hãy xin Chúa chỉ hướng cho
bạn.
Nguyệ
n Chúa ban phước cho tôi dư dậ
t.

Phấn hưng giả mạo
Chúa Jêsus và các sứ đồ đã cảnh báo hết lần này đến lần khác rằng những ngày cuối cùng đặ
c
trưng bởi sự lừa dối lan rộ
ng và có vô số các tiên tri giả (Mathiơ 24:35, 11, 24, 1 Timôthê 4:1) –
và ngày nay có vô vàn những người như thế.
Tại sao có hàng triệ
u Cơ đốc nhân bị lừa dối bởi những tiên tri giả và bởi những “cuộ
c phấn hưng”
giả mạo? Và vì sao có rất nhiều nhà giảng đạo trở thành con mồi của sự vô đạo đức và tham lam?
Đây là mộ
t vài nguyên nhân chính:
1. Hầu hết các Cơ đốc nhân ngày nay không nhậ
n thức được những gì Kinh thánh Tân ước dạy dỗ,
bởi họ không học Kinh thánh mộ
t cách cẩn thậ
n, vì thế đi theo những sự dạy dỗ của những người

lãnh đạo của họ mà không theo sự dạy dỗ của Tân ước.
2. Các phép lạ (các ân tứ siêu nhiên) đã trở nên quan trọng với họ hơn tính cách của họ (mộ
t đời
sống siêu nhiên).
3. Sự giàu có vậ
t chất đã trở nên quan trọng với họ hơn sự giàu có tâm linh.
4. Họ không thể phân biệ
t được giữa sự phấn khích của tâm hồn hay sự điều khiển tâm lý học và sự
vậ
n hành thậ
t sự của Đức Thánh Linh; nguyên nhân mộ
t lần nữa lại nằm ở sự thiếu hiểu biết Kinh
thánh Tân ước.
5. Họ không thể phân biệ
t giữa sự phục hồi tâm lý (sự chữa lành đến bởi thái độ
đúng của tâm trí)
và sự chữa lành siêu nhiên trong Danh Chúa Jêsus.
6. Sự phấn khích mang tính cảm xúc và những trải nghiệ
m kỳ lạ đã trở nên quan trọng với họ hơn
niềm vui bên trong từ Chúa.
7. Với những người lãnh đạo, chức vụ của họ cho con người đã trở nên quan trọng hơn cùng bước
đi với Đức Chúa Trời ở bên trong họ.
8. Sự chấp nhậ
n từ con người trở nên quan trọng với những người lãnh đạo hơn là sự chấp nhậ
n từ
Chúa.
9. Số lượng tín đồ dự buổi lễ nhà thờ đã trở nên quan trọng với những người lãnh đạo này hơn câu
hỏi liệ
u những người đó có cam kết hoàn toàn với Đấng Christ hay không.
10. Xây dựng vương quốc của cá nhân họ và đế chế tài chính đã trở nên quan trọng với những lãnh
đạo hơn là xây dựng mộ
t Hộ
i thánh địa phương và khiến chính họ trở thành những người đầy tớ
Chúa trong chính Hộ
i thánh địa phương ấy (Giêrêmi 6:13).
Tất cả những điều này đều TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN với những gì Chúa Jêsus đã dạy. Những gì
trái ngược với Đấng Christ được gọi là Kẻ địch lại Đấng Christ trong Tân ước. Nếu Cơ đốc nhân
không thấy vấn đề này rõ ràng thì khi ấy Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xuất hiệ
n trên vũ đài của thế giới
với những dấu kỳ phép lạ giả mạo của hắn (2 Têsalônica 2:310) họ cũng sẽ chấp nhậ
n hắn mộ
t
cách mù quáng. Được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đấng Christ tức là có mộ
t tinh thần trái ngược
hoàn toàn với những điểm được nêu ở bên trên.
Đây là diễn giải những lời nói của Chúa Jêsus trong Mathiơ 7:1317 (đọc trong văn mạch của
Mathiơ chương 5 đến chương 7).
“Cả cánh cửa và con đường dẫn đến SỰ SỐNG VĨNH CỬU đều rất nhỏ – như Ta đã miêu tả ở
phần trên (Mathiơ 5 đến chương 7). Nhưng những tiên tri giả sẽ đến và cho con biết cửa và đường
không hẹp mà dễ dàng và rộ
ng rãi. Hãy cần thậ
n với họ. Các con sẽ nhậ
n ra họ dễ dàng bằng cách
quan sát kết quả tính cách của họ. Họ có được tự do khỏi giậ
n dữ, tự do khỏi ham muốn phụ nữ, tự
do khỏi sự tham tiền, tự do khỏi nỗi lo âu tìm kiếm sự giầu sang vậ
t chất (như những người đời vẫn
tìm kiếm) hay không? Họ có giảng ngược lại với những gì ta đã làm ở đây hay không? (Mathiơ
5:2132 và 6:2434). Những tiên tri giả có thể thực hiệ
n các ân tứ siêu nhiên, làm các phép lạ và
thực sự chữa lành người khác nhân Danh Ta, nhưng Ta vẫn sẽ đưa chúng đến địa ngục trong ngày
cuối cùng bởi vì chúng không biết Ta (như là Đấng Thánh) và họ không chịu từ bỏ tộ
i lỗi trong đời
sống cá nhân (Mathiơ 7:2123). Vì thế nếu con muốn xây mộ
t Hộ
i thánh trên nền đá không bao giờ
rúng độ
ng hay sụp đổ qua thời kỳ hay cả vĩnh cửu thì hãy cẩn thậ
n làm theo tất cả những gì ta phán
dặ
n con (Mathiơ 5 đến chương 7) và dạy dân sự của con làm tất cả những gì ta đã truyền bảo con.

Khi ấy Ta sẽ luôn ở cùng con và Thâm quyền của ta sẽ luôn hỗ trợ con (Mathiơ 28:20, 18). Nhưng
nếu con chỉ nghe những gì Ta nói mà không làm thì con có thể giống như mộ
t Hộ
i thánh rộ
ng và
nguy nga trước mắt con người nhưng rồi mộ
t ngày nó chắc chắn sẽ sụp và đổ xuống (Mathiơ
7:25).”
Vậ
y làm thế nào để tôi xây mộ
t Hộ
i thánh không rúng độ
ng trong những ngày cuối cùng này?
1. Tôi phải sống theo bài giảng trên núi (Mathiơ chương 5 chương 7) và giảng bài giảng này không
ngừng.
2. Tôi phải sống trong Giao ước mới chứ không phải Giao ước cũ. Vì điều này mà tôi cần phải biết
sự khác biệ
t giữa hai giao ước mộ
t cách rõ ràng (2 Côrinhtô 3:6). Chúng ta cũng phải giảng Giao
ước mới.
Ngày nay khi những người giảng đạo sa ngã vào tộ
i lỗi nghiêm trọng, họ biệ
n hộ
cho bản thân (tìm
niềm an ủi cho mình) trong các tấm gương về những người thánh của Cựu ước là những người sa
vào tộ
i lỗi. Rồi sau đó họ lại bắt đầu lại chức vụ của mình sau mộ
t khoảng thời gian im hơi lặ
ng
tiếng. Họ trích dẫn tấm gương vua Đavít là người phạm tộ
i ngoại tình, Êli bị thất vọng và họ nói
“Nhưng Đức Chúa Trời vẫn sử dụng họ!” Nhưng họ không trích dẫn tấm gương của Phaolô là
người sống đắc thắng và trong sạch cho đến cuối đời.
Điều những người giảng đạo này (và hầu hết các Cơ đốc nhân) đã không nhìn thấy đó là các vị
thánh Cựu ước KHÔNG phải là các tấm gương cho chúng ta ngày nay. Chúng ta đã được ban cho
nhiều hơn rất nhiều trong thời kỳ ân điển này – và “người nào được ban cho nhiều sẽ bị đòi hỏi
nhiều” (Luca 12:48). Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo của Giao ước MỚI và Ngài là TẤM GƯƠNG và
là tác giả của đức tin chúng ta ngày nay – chứ không phải Đavít hay Êli. Sự khác biệ
t giữa các
thánh thời Cựu ước (được nêu trong Hêbơrơ 11) và Chúa Jêsus được nói rất rõ trong Hêbơrơ
12:14. Nhưng rất ít người sống trong sự thậ
t của điều này. Rất ít người thấy được rằng “Đức Chúa
Trời đã ban thứ TỐT HƠN cho chúng ta” trong Giao ước mới (Hêbơrơ 11:40).
Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể ngã theo cách nhiều người giảng đạo sa ngã nếu chúng ta
không tỉnh táo và cảnh giác – vì Satan là kẻ thù rất tinh quái. Sự an toàn của chúng ta nằm trong sự
vâng lời dạy dỗ của Tân ước mộ
t cách chính xác và trong sự phục tùng trước người lãnh đạo kính
sợ Chúa. (Bởi người lãnh đạo kính sợ Chúa tức là những người không có mộ
t điểm sai trậ
t nào
trong 10 điểm được liệ
t kê ra ở phần trước). Nếu tôi học từ những sai lầm của người khác thì tôi có
thể tránh phạm phải sai lầm giống hệ
t.
Vì thế hãy luôn sấp mặ
t xuống trước Chúa – vì tại chính chỗ đó chúng ta sẽ nhậ
n được sự bày tỏ
Thiên thượng, như Giăng đã nhậ
n được (Khải huyền 1:17). Nếu khiêm nhường, chúng ta sẽ nhậ
n
được ân điển để trở thành người chiến thắng (1 Phiêrơ 5:5). Và khi Đức Thánh Linh cho chúng ta
thấy lẽ thậ
t trong Lời Chúa và sự thậ
t về chúng ta thì hãy hoàn toàn thành thậ
t và “yêu sự thậ
t, để
được cứu” khỏi tộ
i lỗi. Đó là cách chúng ta được Đức Chúa Trời bảo vệ
khỏi mọi sự lừa dối (2
Têsalônica 2:1011). Amen.
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Basic Teachings
72 messages of 15 min each starting
messages by Zac Poonen is on
can go to 
www.cfcindia.comwebsite
on the topic title.

1. 
The Origin Of Evil
2. 
God Makes Evil Work For Good
3. 
The Power Of Choice
4. 
Sin Comes From Unbelief
5. 
The Function Of The Conscience
6. 
Why Christ Had To Die
7. 
Repentance
8. 
Faith
9. 
The Gift Of The Holy Spirit
10. 
God's Word Is Our Food
11. 
God's Word Helps Us Overcome Satan
12. 
God's Word Renews Our Mind
13. 
Religiosity And Spirituality
14. 
Maximum Or Minimum For The Lord
15. 
A Son Or A Servant
16. 
Keeping The Tenth Commandment
17. 
Dead Works
18. 
More On Dead Works
19. 
Some More On Dead Works
20. 
Still More On Dead Works
21. 
Law And Grace
22. 
One Reason For Failure
23. 
Another Reason For Failure
24. 
More Reasons For Failure
25. 
Faith And Praise
26. 
Crucifixion And Praise
27. 
Praise Drives Satan Out
28. 
The New Song Of Praise
29. 
Praise Brings Deliverance
30. 
Praise Opens Closed Doors
31. 
God's Purpose For Man
32. 
Humility In Jesus' Coming To Earth
33. 
Humility In Jesus' Earthly Life
34. 
Humility In Jesus' Death
35. 
Jesus Overcame Sin
36. 
Jesus Did God's Will
37. 
Jesus Valued All People
38. 
Jesus Valued People More Than Things
39. 
Jesus Was Unpopular
40. 
Jesus Obeyed The Father
41. 
Jesus' Speech Was Always Loving
42. 
Jesus' Love Is Seen In His Dying
43. 
Finding Security In God As A Father
44. 
God Can Give You Wisdom
45. 
God And Money Are Opposites
46. 
The Love Of Money Is Evil

from groundzero. This series of written
foundational Christian truths. If necessary, you
to download these 72 messages. To read, click

47. 
Give Back What Belongs To Others
48. 
Giving Everything To God
49. 
God Binds Husband And Wife Together
50. 
Responsibilities Of Husband And Wife
51. 
Bringing Up Godly Children
52. 
Responsibilities Of Parents And Children
53. 
Not Praying As Hypocrites Do
54. 
Not Praying With Meaningless Repetition
55. 
Praying Putting God First
56. 
Praying About God's Interests
57. 
Praying For Our Material Needs
58. 
Praying For Our Spiritual Needs
59. 
Hypocrisy
60. 
Pride
61. 
Selfishness
62. 
Hatred
63. 
Unbelief
64. 
Unforgiveness And Bitterness
65. 
Lying
66. 
Don't Believe Satan's Lies
67. 
Anger
68. 
Proving God's Perfect Will(1)
69. 
Proving God's Perfect Will(2)
70. 
Proving God's Perfect Will(3)
71. 
Submission To Authority
72. 
God's Plan For Those Who Have Failed

Through The Bible
70 onehour expositions (in English) that bring out the distinctive message of each book of the Bible
by Zac Poonen. To listen to a message, click on the bible book. Each message is in the MP3 format.

Old Testament
Genesis1
 (59 m)
Genesis2
 (57 m)
Genesis3
 (57 m)
Exodus1
 (58 m)
Exodus2
 (52 m)
Leviticus
 (59 m)
Numbers
 (58 m)
Deuteronomy
 (60 m)
Joshua
 (58 m)
Judges, Ruth
 (55 m)
1 Samuel
 (58 m)
2 Samuel
 (58 m)
1 Kings
 (56 m)
2 Kings
 (58 m)
1&2 Chronicles, Ezra
 (54 m)
Nehemiah, Esther
 (57 m)
Job1
 (58 m)
Job2
 (55 m)
Psalms1
 (58 m)
Psalms2
 (54 m)
Proverbs
 (58 m)
Ecclesiastes
 (57 m)
Song of Solomon
 (56 m)
Isaiah1
 (57 m)
Isaiah2
 (56 m)
Jeremiah & Lamentations
 (56 m)
Ezekiel
 (58 m)
Daniel
 (56 m)
Hosea, Joel
 (54 m)
Amos, Obadiah
 (52 m)
Jonah, Micah
 (55 m)
Nahum, Habakkuk
 (56 m)
Zephaniah, Haggai
 (56 m)
Zechariah
 (58 m)
Malachi
 (54 m)

New Testament
Matthew1
 (56 m)
Matthew2
 (59 m)
Mark
 (58 m)
Luke1
 (58 m)
Luke2
 (57 m)
Luke3
 (59 m)
John1
 (59 m)
John2
 (58 m)
Acts1
 (58 m)
Acts2
 (55 m)
Romans1
 (55 m)
Romans2
 (56 m)
1 Corinthians1
 (57 m)
1 Corinthians2
 (58 m)
2 Corinthians1
 (55 m)
2 Corinthians2
 (58 m)
Galatians
 (57 m)
Ephesians1
 (56 m)
Ephesians2
 (56 m)
Philippians
 (55 m)
Colossians
 (55 m)

1&2 Thessalonians
 (57 m)
1 Timothy
 (57 m)
2 Timothy
 (57 m)
Titus, Philemon
 (56 m)
Hebrews1
 (57 m)
Hebrews2
 (57 m)
Hebrews3
 (56 m)
Hebrews4
 (55 m)
James
 (55 m)
1 Peter & 2 Peter
 (56 m)
1 John
 (57 m)
2 John, 3 John, Jude
 (54 m)
Revelation1
 (58 m)
Revelation2
 (53 m)

