Tạp Chí Quý 1/2022

Đức Chúa Jêsus
và Giáo Lý
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(Phi-líp 4:5).
Lời đả kích đến trong những bức phong bì màu nâu, hoặc len lỏi qua các
điểm ảnh của những bức thư điện tử trên màn hình của tôi. Tác giả chỉ trích,
“Giá mà ông biết những thứ kinh khủng mà _____ đang thực hiện, ông sẽ xấu
hổ vì là một người Cơ Đốc Phục Lâm. Bài xã luận của ông về tội lỗi của _____ ở
đâu? Hãy cất cao giọng mà đừng tiếc lời!”
“Tiến sĩ ________ dường như là mẫu mực của sự đúng đắn, nhưng bên trong,
ông ấy là một con rồng đang gầm rống”. Một bức thư khác viết, sử dụng hình
ảnh của sức mạnh từ những con thú để buộc tội một người giáo viên mà người
ấy đang xỉ vả. Không một lời xoa dịu nào. Tội lỗi phải được chỉ ra: kẻ phạm tội
phải xấu hổ.
Trong một thời đại của cơn thịnh nộ và sự phá vỡ—khi những người có
quyền lực thường lạm dụng nó, và những ai yếu thế chỉ khóc la vô vọng—chẳng
có gì ngạc nhiên khi mức âm lượng cả trong hội thánh còn sót lại cũng đang
cất cao lên. Những ý kiến bất đồng rõ ràng của ngày hôm qua đã nhường chỗ
cho lời nói “thấu hiểu” đâm xiên vào những kế hoạch, hoặc cái nhìn, hoặc bản
tánh của đối thủ. Chúng ta quan sát, nửa kinh hãi, nửa hân hoan, khi những kẻ
khổng lồ buông ra những lời lẽ đầy dụng ý, không phải để thuyết phục, nhưng
để xem thường hoặc hạ nhục. Và hết thảy điều này trong danh của “Đức Chúa
Jêsus nhu mì, hiền lành và ôn hòa”.1
Nhưng nếu sứ đồ Phao-lô đúng—và nói thẳng là tôi cũng tin như vậy—thì có
một mối liên hệ sâu sắc giữa sự nhu mì của những người trung tín đi theo Đức
Chúa Jêsus và sự sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài. Trong công thức khó hiểu của
Phao-lô thì cách hành xử nhu mì của những tín đồ là một dấu hiệu của sự hiện
diện của Đức Chúa Trời trong hội thánh Ngài và cũng là
một đòi hỏi cấp bách trong ánh sáng từ sự tái lâm của Ngài.
Mối liên kết giữa sự đối đãi lẫn nhau (giữa các tín đồ và
những người không tin Chúa) và việc làm chứng hiệu quả
của hội thánh được công bố rõ ràng bởi chính Đức Chúa
Jêsus: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà
thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng 13:35).
Vì thế chúng ta nên bắt đầu quan ngại, với tư cách cá
nhân hoặc một tổ chức, khi cuộc thảo luận giữa chúng ta
và cách chúng ta đối xử với nhau không còn bày tỏ lòng
nhu mì của Đức Chúa Jêsus, bởi chúng ta có thể đang phá
hoại việc làm chứng của hội thánh và trì hoãn sự đến của vương quốc mà chúng
ta nói rằng mình đang tìm kiếm. Những ai thích trích dẫn tấm gương của Đức
Chúa Jêsus tố cáo sự giả hình của những người Pha-ri-si như là lời biện minh
cho hành động khiếm nhã của mình thì vẫn chưa đọc đủ xa. Bà Ellen White cho
biết sắc thái quan trọng về Đức Chúa Jêsus: “Ngài không bao giờ thô lỗ, không
bao giờ nói một lời nặng nề nào mà không cần thiết, không bao giờ gây ra nỗi
đau vô ích cho một linh hồn nhạy cảm. Ngài đã không khiển trách sự yếu đuối
của loài người. Ngài không hề sợ hãi tố cáo sự giả hình, bất tín và gian ác, nhưng
nước mắt chan chứa trong giọng nói của Ngài khi Chúa thốt lên những lời quở
trách”.²
Khi bạn đọc tuyển tập những bài báo đặc biệt này nhằm tán tụng và nhấn
mạnh tính nhu mì của Đức Chúa Jêsus, hãy cầu nguyện cho một tấm lòng được
mềm mại nhờ lòng thương xót, và một cái lưỡi được báp-têm bằng sự bình an.
“Chẳng phải bởi gươm đao, xung đột
Cũng chẳng phải tiếng trống khuấy động
Nhưng với những hành động của tình yêu và lòng thương xót
Mà nước trời đến”.³
Charles Wesley, “Gentle Jesus, Meek and Mild,” The Seventh-day Adventist Hymnal (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn.,
1985), no. 540.
Ellen G. White, The Desire of Ages (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898, 1940), p. 353.
3
 	Ernest W. Shurtleff, “Lead On, O King Eternal,” The Seventh-day Adventist Hymnal, no. 619.
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Chúng tôi tin tưởng nơi quyền năng của lời cầu nguyện, và chúng tôi hoan nghênh chào đón những lời yêu cầu cầu nguyện có thể được chia sẻ vào
buổi thờ phượng hàng tuần của nhân viên vào mỗi Thứ Tư. Xin hãy gửi những lời yêu cầu của bạn đến địa chỉ yeucaucaunguyen@gmail.com, và
cầu nguyện cho chúng tôi khi chúng ta cùng nhau hành động để thúc đẩy sự đến của nước Đức Chúa Trời.
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Tin Ngắn

“Các anh chị em thân mến của
tôi, chúng ta hãy phó thác chính
mình cho Đấng Christ và cho
việc rao báo sứ điệp ngày sau rốt
của ba vị thiên sứ của Ngài, qua
quyền năng của Đức Thánh Linh,
trong lúc chúng ta tiến gần đến
sự xung đột trước mắt và sự tái
lâm mau chóng của Đấng Christ.”
— Mục Sư Ted N. C. Wilson, Hội Trưởng Toàn Cầu Tổng Hội, trong bài chia sẻ
sáng Sa-bát của phiên họp cuối năm 2021. Có một số thành viên tham dự trực
tiếp phiên họp trong khi những người khác tham dự trực tuyến.

Là số người chịu báp-têm sau
chương trình truyền giảng đầu
tiên được tổ chức trên đảo Araki,
Vanuatu, từ ngày 15-28 tháng 8.
Những buổi truyền giảng này là
một sáng kiến của mục vụ Enra
Basket. Mục vụ này đã bắt đầu
vào năm 2019 bởi Franklyn William và Rose (vợ ông) cùng các tín
hữu tại Espiritu Santo. Mục vụ bao
gồm việc chăm sóc các tín hữu
của Hội Thánh và cộng đồng ở nơi
khác, chu cấp những nhu cầu về
thuộc thể và thuộc linh của họ.

“Đó quả là một phép
màu khi một góc ngã tư
tại thành phố lớn thứ
hai ở Ba-lan được đặt
tên theo một người Cơ
Đốc Phục Lâm: Michael
Belina Czechowski.”
— Marek Rakowski, Tổng Thư Ký của Địa
Hạt Ba-lan, phát biểu sau sự kiện góc ngã
tư được đặt tên theo giáo sĩ Cơ Đốc Phục
Lâm đầu tiên đến Châu Âu nhân dịp kỉ
niệm 100 năm ngày sứ điệp Cơ Đốc Phục
Lâm đến thành phố. Czechowsi, được sinh
vào năm 1818 gần Krakow, đã trở thành tín
hữu Cơ Đốc Phục Lâm sau khi di dân sang
Mỹ. Và rồi ông tự mình quyết định quay trở
lại Châu Âu vào năm 1864, trở thành giáo
sĩ Cơ Đốc Phục Lâm không chính thức đầu
tiên của lục địa.
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Tổng Thư Ký Vạch Ra Những
Thách Thức Và Ơn Phước

“Đức Chúa Trời ban phước cho
những nỗ lực của chúng ta”.
—Erton Köhler

Marcos Paseggi, Adventist World

Trong báo cáo ngày 10/10 cho Đại
Hội Thường Niên 2021 của Giáo hội
Cơ Đốc Phục Lâm, tổng thư ký Erton
Köhler nói rằng ông muốn chia sẻ “tầm
nhìn của một giáo hội lớn hơn khủng
hoảng của cơn đại dịch”.
Ông nhận thức được rằng trong suốt
18 tháng qua, giáo hội đã chịu tổn thất,
nhưng nó đang “tự tái tạo lại”. Ông nói
thêm, “Với tư cách là một giáo hội,
chúng ta đang học cách đối phó với
thực tại này, tìm kiếm những cơ hội
tốt nhất để phụng sự, giúp đỡ và hoàn
thành sứ mạng trong bối cảnh này”.
NHỮNG SỰ THAY ĐỔI TRONG
TRUYỀN GIÁO
Ông Köhler cho biết cơn đại dịch
cũng ảnh hưởng đến việc những người
Cơ Đốc Phục Lâm truyền giáo như thế
nào, và cách họ chăm sóc các tín đồ
cũng như những người có cần ra sao.
Cùng lúc đó, nó kích hoạt tính kiên
cường to lớn và giúp những người Cơ
Đốc Phục Lâm thay đổi phương cách
làm việc của mình. Ông nói: “Chúng ta
đã thích ứng, nhưng quan trọng nhất,
chúng ta vẫn giúp đỡ thế giới, và Đức
Chúa Trời ban phước cho những nỗ lực
của chúng ta”.
Ông báo cáo rằng bất chấp những
lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và những
lệnh hạn chế luôn tồn tại, Giáo hội Cơ

Tổng thư ký Toàn Cầu
Tổng Hội Erton Köhler
trình bày bản Báo Cáo của
Tổng Thư Ký trong phiên
họp thường niên 2021.
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Đốc Phục Lâm đã gây dựng 1.736 hội
thánh mới, và có 781.389 người được
báp-têm vào năm 2020.
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ
THÔNG TIN
Ông Köhler nhấn mạnh vai trò trọng
yếu của những bệnh viện Cơ Đốc Phục
Lâm, tại nhiều nơi là tuyến đầu trong
cuộc chiến chống lại cơn đại dịch. Ông
cũng nhắc đến Tổ Chức Cứu Trợ và
Phát Triển Cơ Đốc Phục Lâm (ADRA),
tổ chức nhân đạo của giáo hội, đã gia
tăng nguồn vốn đầu tư, số lượng dự án
và con người được ảnh hưởng tích cực
trong năm 2020. Cơn đại dịch cũng
đánh dấu một sự gia tăng đáng kể trong
việc gia tăng phạm vi tiếp cận thông
tin liên lạc, đặc biệt là thông qua các
phương tiện truyền thông trực tuyến
chính thức. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm
cũng đưa ra nhiều sáng kiến khu vực
khác nhau nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh
thần của các hội thánh và cộng đồng.
IN ẤN VÀ GIÁO DỤC
Ông Köhler báo cáo rằng Ban In Ấn
đã nhanh chóng thích ứng với hiện
thực mới để hoàn thành sứ mạng của
mình. Sự thích ứng bao gồm sự phát
triển nhanh chóng trên nền tảng kỹ
thuật số trong nhiều khu vực của thế
giới để gia tăng cung cấp những ấn

phẩm của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
Hệ thống giáo dục Cơ Đốc Phục
Lâm bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn
đại dịch ở nhiều nơi. Ông Köhler phát
biểu: “Nhu cầu thích ứng là rất lớn, đòi
hỏi các trường ở các cấp phải chuyển
đổi sang những lớp học ảo gần như chỉ
sau một đêm”.
TẠI MỨC ĐỘ HỘI THÁNH ĐỊA
PHƯƠNG
Tuy nhiên, những thách thức lớn
nhất phải đối mặt là ở mức độ hội
thánh địa phương. Ông Köhler nói:
“Khả năng thờ phượng của chúng ta là
đầu tiên và chính yếu khi cơn đại dịch
bắt đầu, nhưng các tín hữu của chúng
ta ngay lập tức chuyển sang công
nghệ”. Nhiều nơi trên thế giới, người ta
nhanh chóng mệt mỏi vì những phiên
nhóm online (trực tuyến) và tìm cách
mới để họp mặt cùng nhau. Chỉ sau vài
tuần, một vài hội thánh giới thiệu khái
niệm nhà thờ “ngồi trên xe”, tổ chức
những phiên nhóm tại những bãi đậu
xe khi các tín đồ vẫn thực hiện giãn
cách xã hội khi ở trong xe của mình.
Ông Köhler báo cáo rằng những hội
thánh Cơ Đốc Phục Lâm địa phương
cũng đẩy mạnh việc hỗ trợ những tín
hữu và cư dân trong cộng đồng bị thất
nghiệp. Họ rất “dũng cảm và mạnh
dạn” trước cơn khủng hoảng bất ngờ.
Mặc cho những sự chuyển đổi và vai
trò gia tăng của truyền thông xã hội
trong đời sống của những hội thánh địa
phương, ông Köhler vẫn nhấn mạnh
tầm quan trọng của mối tương tác mặt
đối mặt và không nên bị thay thế. Ông
nói, “Công nghệ đến để ở trong sinh
hoạt của hội thánh, nhưng không thể
thay thế được sinh hoạt của hội thánh”.
Một từ khác cần được đặt lên hàng
đầu trong chương trình nghị sự của
chúng ta là sự cam kết. Ông nói:
“Chúng ta cần phải tìm cách để mang
các tín hữu lại với nhau, thấu hiểu rằng
họ là tài sản chính của hội thánh. Đức
Chúa Jêsus đã đến vì con người, dẫn dắt
con người, chết vì con người và sẽ trở
lại để mang con người lên thiên đàng”.

Tin Sâu

Những Cải Thiện Về
Bức Tranh Tài Chánh Của Giáo Hội

“Chúng ta chỉ có thể quy vinh
hiển về cho Chúa”.
—Paul Douglas

Marcos Paseggi, Adventist World

Thủ quỹ của Giáo hội Cơ Đốc Phục
Lâm, ông Paul Douglas, đã nói cho
các thành viên của Ban Quản Trị Toàn
Cầu Tổng Hội rằng ông rất vui mừng
khi báo cáo về tình trạng tài chính của
giáo hội vào cuối tháng 8/2021 lại lạc
quan hơn nhiều so với một năm trước.
Ông Douglas nói: “Một số mảng
trong báo cáo tài chính của chúng ta
cho thấy những xu hướng tích cực
trong những năm qua, và chúng ta
chỉ có thể quy vinh hiển về cho Đức
Chúa Trời về những điều ấy”. Bài báo
cáo của Douglas, bài đầu tiên từ khi
ông được bầu cử vào vị trí mới vào
tháng 4/2021, là một phần trong ngày
thứ hai của phiên họp bàn thảo công
việc của giáo hội tại Hội Nghị Thường
Niên vào ngày 11/10.
XU HƯỚNG TÍCH CỰC
Trong những tính hiệu tích cực, ông
Douglas nhắc đến việc gia tăng 26%
trong tiền mặt và các khoản đầu tư
(lên đến 53 triệu đô-la Mỹ) và sự sụt
giảm lần lượt là 31% và 66% trong các
khoản phải thu và thương phiếu phải
thu. Ông Douglas cũng nhấn mạnh
rằng tiền phần mười tăng 5,2% so với
tháng 8 năm ngoái (chiếm 7,4% số tiền
được ghi vào ngân sách). Chi phí hỗ
trợ (những thứ cần thiết để vận hành
các trụ sở của Toàn Cầu Tổng Hội và
tổ chức những hoạt động khác nhằm
giúp đỡ thế giới) vào tháng 8/2021
ít hơn 8,3% so với năm trước (ít hơn
16,9% so với ngân sách). Theo ông
Douglas, xu hướng tích cực sẽ tiếp tục.
Ông báo cáo: “Rất nhiều các thủ quỹ từ
những Tổng hội trên thế giới đang báo
cáo sự gia tăng mỗi năm về phần mười
và tiền dâng”. Ông còn nói rằng những
sự gia tăng này không chỉ cao hơn năm
2020 (một năm hết sức bất thường),
mà còn cao hơn cả năm 2019.
MỘT NGÂN SÁCH DÈ DẶT
Sau đó, ông Ray Wahlen, trợ lý thủ
quỹ, thảo luận về ngân sách dành cho

Thủ quỹ Toàn Cầu Tổng
Hội Paul Douglas chia sẻ
rằng tình trạng tài chính
của giáo hội vào cuối
tháng 8/2021 mạnh mẽ
hơn một năm trước.

năm 2022 mà theo ông Douglas thì sẽ
đi theo một cách tiếp cận khá dè dặt
trong khi vẫn đặt trọng tâm vào sứ
mạng của hội thánh.
Trong bài phát biểu mở đầu của
mình, ông Wahlen nói rằng ông tin
tưởng Đức Chúa Trời đã mang Toàn
Cầu Tổng Hội “đến một vị thế mà
chúng ta chưa từng dám mơ đến vào
thời điểm này năm ngoái”. Ông nhận
thức được rằng điều đó đã làm dịu đi
bức tranh về ngân sách 2022, mặc dù
vẫn còn tồn tại nhiều thách thức.
Theo ông Wahlen, một trong những
khoản có ảnh hưởng nhiều nhất đến
ngân sách năm 2022 là phần trăm
của quỹ mà Toàn Cầu Tổng Hội nhận
được từ Tổng Hội Bắc Mỹ dự kiến sẽ
giảm từ 49 đến 46 phần trăm (tương
đương với 13,5 triệu đô-la Mỹ), chủ
yếu do tiền phần mười giảm.
Chi phí vận hành văn phòng, hoặc
tiền để các trụ sở của giáo hội trên thế
giới dành để hỗ trợ cho các chương
trình và hoạt động tại địa phương
cũng như trên toàn thế giới, đã chạm
đỉnh tại 45,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 2%
tổng phần mười của thế giới trong 2
năm trước. Wahlen báo cáo rằng con

số phần trăm này sẽ không thay đổi.
Cuối cùng, ông giải thích kết quả
của việc phân bổ thu nhập và chi phí
là khoản lỗ dự kiến khoảng 16,4 triệu
đô-la Mỹ, điều này dẫn đến một kế
hoạch được cân nhắc kỹ càng nhằm
giúp những khoản dự trữ (hoặc tài sản
ròng) từ Toàn Cầu Tổng Hội hấp thu
một phần đáng kể của tác động tiêu
cực của sự gián đoạn tài chính gần đây.
Tuy nhiên, điều này tương ứng với 5,3
triệu đô-la Mỹ được cải thiện trong
năm 2021.
SỨ MẠNG, SỰ ƯU TIÊN
Trong phần cuối của bài diễn thuyết,
ông Douglas nhắc nhở các vị lãnh đạo
Cơ Đốc Phục Lâm rằng giữa những
sự bấp bênh và hỗn loạn, thì sứ mạng
vẫn như cũ. Ông nhấn mạnh: “Tất cả
những vị lãnh đạo và tín đồ của giáo
hội phải trung tín trong sự hỗ trợ của
họ đối với sứ mạng của Đức Chúa
Trời với những tài sản của mình. Khi
chúng ta khiến cho sứ mạng của Đức
Chúa Trời trở thành sự ưu tiên hàng
đầu, Ngài [sẽ gửi] những ơn phước để
khích lệ những nỗ lực của chúng ta”.
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Góc Nhìn Thế Giới

Đức Chúa
Jêsus và
Giáo Lý:
Hợp Nhất
Không Thể
Tách Rời

C

ó một hiện thực là “Giáo Lý” không còn là
một từ ngữ thông dụng trong ngày nay. Có
những phong trào muốn giảm thiểu giáo lý và
chỉ nhấn mạnh Đức Chúa Jêsus. Đối với một số người,
giáo lý gợi lên suy nghĩ về những tín điều giáo hội
lạnh lẽo, những truyền thống cũ kỹ, những bài diễn
thuyết nhàm chán và “tin nhắn chứng cứ”.
Trong khi một số người cho rằng Đức Chúa Jêsus và
giáo lý không nên, không thể, được nói ra cùng lúc, thì
Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Jêsus và giáo lý—nghĩa
là Đức Chúa Jêsus và những sự dạy dỗ của Ngài—là
không thể tách rời. Hai điều này tuy hai mà một.¹
Hầu như tất cả những điều mà chúng ta biết về Đức
Chúa Jêsus đều đến từ Kinh Thánh, đặc biệt là những
sách Phúc Âm và phần còn lại của Tân Ước. Và rất
nhiều trong số đó chứa đựng những lời giảng dạy của
Ngài. Người độc giả cẩn thận của các sách Phúc Âm sẽ
nhận ra được những sách này thấm đẫm những lời dạy
dỗ của Đức Chúa Jêsus, và không thể tách rời những
gì Đức Chúa Jêsus đã làm khỏi những gì Ngài đã dạy,
bởi vì cả cuộc đời Ngài là một quyển sách bài học. Nếu
chúng ta không biết và chấp nhận những sự dạy dỗ
của Đức Chúa Jêsus, làm sao mà chúng ta thật sự xưng
nhận rằng mình nhận biết Ngài?
Một vài người có lẽ ngạc nhiên khi hội thánh thuở
ban đầu nhấn mạnh về giáo lý. Hàng nghìn người
được báp-têm vào Lễ Ngũ Tuần “bền lòng giữ lời dạy
của các sứ đồ, sự thông công của anh em” (Công-vụ
Các Sứ-đồ 2:42). Điều này nhấn mạnh vào giáo lý họ
đã học được từ chính Đức Chúa Jêsus (xem Lu-ca
24:27, 44).
MỖI GIÁO LÝ ĐỀU HƯỚNG VỀ ĐỨC CHÚA
JÊSUS
Chúng ta được cho biết rằng, “Mỗi giáo lý chân thật
đều có trọng tâm là Đấng Christ, mỗi lời dạy dỗ đều
nhận được sự ảnh hưởng từ lời Ngài”.2 Vài người có
thể tự hỏi điều này có thật sự đúng với mọi giáo lý của
giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chăng. Chúng ta hãy xem
xét ba giáo lý làm ví dụ, cho thấy Đức Chúa Jêsus là
trọng tâm của mỗi giáo lý như thế nào:³
Hội Thánh Còn Sót Lại. Liệu Đức Chúa Jêsus có
thật sự là trọng tâm của giáo lý về hội thánh còn sót
lại không? Tất nhiên rồi. Hãy nhớ rằng cả sách Khảihuyền được khải thị cho Giăng bởi Đức Chúa Jêsus
(Khải-huyền 1:1), và dó đó, Đức Chúa Jêsus dạy cho
chúng ta biết hai đặc điểm giúp phân biệt của Hội
Thánh Còn Sót Lại là—họ “giữ các điều răn của Đức
Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus” (Khảihuyền 12:17). Nhiều đoạn Kinh Thánh khác cũng mô
tả theo nghĩa bóng về những sự kiện dẫn đến sự dấy
lên của Hội Thánh Còn Sót Lại (Khải-huyền 10:1-11:1)
và sứ điệp mà họ rao báo (Khải-huyền 14:6-12; 18:1-4).
Về bản chất thì sứ điệp này, bao gồm cả “tin lành
đời đời”, cùng với Đại Mạng Lệnh của Đức Chúa
Jêsus, được ban cho các Cơ Đốc nhân từ thuở ban đầu
(Ma-thi-ơ 28:18-20) cho đến thời điểm chấm dứt đã
được ấn định. Điều này cũng nói rõ rằng “lời chứng
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của Đức Chúa Jêsus” là phương cách
duy nhất giúp họ giữ được những điều
răn của Đức Chúa Trời (Khải-huyền
14:12). Trong câu này, Đức Chúa Jêsus
trả lời cho câu hỏi mà Ngài đã đưa ra
nhưng chẳng nhận được đáp án nào
lúc đó, “Song khi Con người đến, há sẽ
thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Luca 18:8). Sẽ có một dân tộc tràn đầy
đức tin sống trên đất. Trong số dân sót
còn sống để nhìn thấy Đức Chúa Jêsus
tái lâm (Khải-huyền 14:14-16), Giăng
được cho biết, “chúng giữ điều răn của
Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức
Chúa Jêsus” (Khải-huyền 14:12).
Ngày Sa-bát. Một phần quan trọng
trong sứ điệp cuối cùng này là về Ngày
Sa-bát, bởi vì chúng ta được lệnh phải
“thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất,
biển và các suối nước” (Khải-huyền
14:7). Đây hầu như là một trích dẫn
nguyên văn trong điều răn về Ngày
Sa-bát (xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký
20:11). Ai đã tạo dựng nên mọi thứ?
Theo như Kinh Thánh Tân Ước, thì
đó chính là Đức Chúa Jêsus (Giăng
1:3). “Vì muôn vật đã được dựng nên
trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất,
vật thấy được, vật không thấy được,
hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc
chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là
bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên
cả” (Cô-lô-se 1:16). Theo như sách Tin
lành Giăng, khi Đức Chúa Jêsus hoàn
thành công cuộc cứu rỗi của Ngài trên
thập tự giá vào buổi chiều Thứ Sáu
hôm ấy, Ngài “phán rằng: Mọi việc đã
được trọn”, và rồi nghỉ ngơi trong mộ
phần vào Ngày Sa-bát (Giăng 19:3042), phục sinh từ sự chết vào “ngày
thứ nhứt trong tuần lễ” (Giăng 20:1).
Vậy nên Ngày Sa-bát được Đức Chúa
Jêsus ban phước gấp đôi—đầu tiên là
lúc Tạo Hóa và sau đó là tại thập tự giá.
Hoàn toàn khác xa với chủ nghĩa hìnhh
thức, việc giữ Ngày Sa-bát là điều nhấn
mạnh về Đấng Christ và hướng về phúc
âm nhất mà chúng ta có thể thực hiện!
Điều này tượng trưng rằng, cũng như
việc chúng ta không thể tạo dựng nên
chính mình (Thi-thiên 100:3), chúng ta
cũng không thể tự cứu bản thân: “Vậy
thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân
Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ
của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc
mình, cũng như Đức Chúa Trời đã
nghỉ công việc của Ngài vậy” (Hê-bơrơ 4:9, 10).4

Đền Thánh. Giờ đây chúng ta có thể
thấy rằng việc giữ Ngày Sa-bát là một
phần quan trọng của phúc âm đời đời.
Nhưng điều đó liên kết như thế nào với
chức vụ của Đức Chúa Jêsus trong đền
thánh trên trời và tại sao điều đó lại đặc
biệt trở thành một phần của sứ điệp
thời kỳ cuối cùng được đưa ra ngay
trước khi Ngài quay trở lại?
Trước tiên, sứ điệp này dẫn đến sự
hình thành của một nhóm người “giữ
các điều răn của Đức Chúa Trời và lời
chứng của Đức Chúa Jêsus”. Thứ hai,
sứ điệp ấy hướng sự chú ý của chúng
ta đến công việc phán xét của Đấng
Christ (Khải-huyền 14:7; Giăng 5:22)
trong nơi chí thánh của đền thánh trên
trời, nơi những điều răn của Đức Chúa
Trời đang được cất giữ (Khải-huyền
11:19). Thứ ba, bởi luật pháp ấy, hết
thảy mọi người đều sẽ bị đoán xét (Giacơ 2:12; Truyền-đạo 12:13, 14). Khi vấn
đề giữa sự thờ phượng đúng đắn và
sai lầm được mang ra rõ ràng, những
người được cứu trong thời kỳ cuối
cùng sẽ là những ai thờ phượng Đức
Chúa Trời bằng “tâm thần và lẽ thật”
(Giăng 4:24), được bày tỏ với qua việc
gìn giữ Ngày Sa-bát của họ, đó cũng là
dấu của Ngài (Khải-huyền 7:2-4; 14:1),
trong khi những kẻ hư mất sẽ thờ
phượng con thú và nhận lấy dấu của nó
(Khải-huyền 14:9-11).
Lý do thứ tư là công việc của Đức
Chúa Jêsus trong nơi đền thánh trên
trời tương ứng với công việc được
hoàn thành bởi thầy tế lễ cả trong Lễ
Chuộc Tội. Đây là ngày duy nhất trong
năm, ngoài những ngày Sa-bát, mà
những người Y-sơ-ra-ên được yêu cầu
phải nghỉ hoàn toàn khỏi những công
việc mình (Lê-vi Ký 23:26-32). Cũng
như việc Ngày Sa-bát chỉ cho ra chúng
ta về công việc của Đức Chúa Jêsus, thì
mỗi câu Kinh Thánh nói về chức vụ tại
nơi đền thánh trên đất cũng đều chỉ về
Đức Chúa Jêsus (xem I Cô-rinh-tô 5:7;
I Giăng 1:9; 2:1). Mỗi câu Kinh Thánh
đều về công việc của Đấng Christ và sự
công bình của Ngài, chứ không phải
của chúng ta.
LẼ THẬT TRONG ĐỨC CHÚA
JÊSUS
Một số người có thể cho rằng việc
đưa ra những câu Kinh Thánh này để
hỗ trợ mỗi giáo lý là chứng cứ bằng
chữ. Nhưng thật sự đây chỉ là những

gì được “dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ
thật trong Đức Chúa Jêsus)” (Ê-phê-sô
4:21). Nếu không có một sự thấu hiểu
rõ ràng về “lẽ thật trong Đức Chúa
Jêsus”, thì chúng ta chỉ có một Cơ
Đốc giáo hời hợt và sự cam kết kém
chân thành. Đó là lý do tại sao, trên
con đường đến thành Em-ma-út, thay
vì nói cho các môn đồ biết Ngài là ai,
Đức Chúa Jêsus lại tỏ cho họ thấy từ
trong Kinh Thánh (Lu-ca 24:27). Ngài
trích dẫn những đoạn Kinh Thánh từ
Cựu Ước để chứng minh quan điểm
của Ngài, và hết thảy những nhà viết
sách Tân Ước khác cũng làm như vậy.
Liệu Đức Chúa Jêsus và các môn đồ
Ngài cũng chỉ có những bằng chứng
giấy không thôi sao? Tất nhiên là
không, bởi vì họ luôn trích dẫn Kinh
Thánh phù hợp với mục đích ban đầu.
Trong việc mô tả sự trọng tâm hướng
về Đấng Christ của những giáo lý
này, chúng ta chỉ đơn giản là làm theo
phương pháp của Đức Chúa Jêsus để
cho thấy hết thảy chúng xoay quanh
Ngài như thế nào.
Cả Kinh Thánh là một lời chứng về
Đức Chúa Jêsus là ai. Đức Chúa Jêsus
là Lời hằng sống, được làm chứng bởi
chính Lời được viết ra của Ngài. Cách
duy nhất để phân biệt Đức Chúa Jêsus
thật và Đức Chúa Jêsus giả chính là bởi
“lời chân thật” (Thi-thiên 119:43; II Côrinh-tô 6:7; Ê-phê-sô 1:13; II Ti-mô-thê
2:15; Gia-cơ 1:18), được soi dẫn bởi
Đức Chúa Trời “chẳng có một sự thay
đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải
nào” (Gia-cơ 1:17). Đó là lý do tại sao
Đức Chúa Trời thôi thúc chúng ta hãy
trung tín với Lời Ngài: “Hãy chuyên
tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời
như người làm công không chỗ trách
được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời
của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15).5
This article is adapted from Wahlen’s chapter in the forthcoming
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2
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Tiêu Điểm

“Và Sự Hiền Từ
Chúa Đã Làm Tôi
Nên Sang Trọng”
N

gày nay, chúng ta ít hay nghe về những từ như “hiền lành”, hoặc một từ cổ xưa
hơn, “nhu mì”. Chúng ít khi xuất hiện trong những bài diễn văn công cộng, nơi
các nhà chính trị và lãnh đạo đánh dấu cuộc đua của họ bằng cách phô ra sức
mạnh, quyền lực hoặc khả năng lãnh đạo. Truyền thông—bao gồm cả truyền thông xã
hội—phát triển mạnh nhờ xung đột và sức ép, nhưng chẳng phải dựa trên sự hiền từ.
Dành thời gian xem lại những lời bình luận trên Facebook, trang tin tức truyền thông,
và thậm chí là những trang truyền thông của giáo hội, chúng ta có thể tìm ra rất nhiều ví
dụ về việc thiếu sự hiền từ—thậm chí ngay cả trong cộng đồng các tín hữu cùng đức tin.
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Tái khám phá
sức mạnh của
một đặc tính
quan trọng

SỰ HIỀN TỪ LÀ GÌ?
Những từ đồng nghĩa xuất hiện trong tâm trí của chúng ta
khi nghĩ về sự hiền từ bao gồm cả lòng tử tế, sự dịu dàng, tính
hòa nhã. Những nền văn hóa mà chúng ta sinh sống thường
đánh đồng “sự hiền từ” với bất lực, hoặc chẳng thể thay đổi
thực tế một cách đáng kể. Nhưng có rất nhiều chỗ nhắc đến
sự hiền từ và tử tế trong Kinh Thánh mang đến cho chúng ta
một bức tranh khác biệt.
Hãy tưởng tượng đến một hình ảnh minh họa rõ ràng cho
sự dịu dàng như sau. Hãy hình dung một người lính cứu hỏa
cao to, đầy cơ bắp đang cố gắng chống chọi một trận cháy
lớn. Anh mặc một cái áo chống lửa dày cộm, và cái quần màu
vàng sáng hoặc màu cam. Đôi tay to lớn của anh được bao
bọc trong một đôi găng tay đặc biệt. Anh cõng một bình oxy
trên lưng, và một cái mũ bảo hiểm màu vàng sáng trên đầu.
Người anh dính đầy bụi bẩn và đầy mồ hôi. Khi soi kỹ vào
bức ảnh, chúng ta đột nhiên nhìn thấy một hình thể tròn nhỏ
xíu, mềm mịn trong tay anh. Người lính cứu hỏa vừa cứu một
chú mèo khỏi trận cháy. Bức ảnh ấy đã lan truyền rộng rãi.
Nó truyền đạt sự dịu dàng, lòng thương xót, và sự quan tâm
giữa sự hỗn loạn, đau đớn, và phá hủy.
Sự hiền từ là lòng thương xót được tỏ ra cho người ta nhìn
thấy—đôi khi trong những phương cách nhỏ nhặt, dường
như không đáng kể. Kinh Thánh sử dụng từ “hiền lành” và
“dịu dàng” trong nhiều bối cảnh riêng biệt. Leland Ryken
đã ghi chú lại trong quyển Từ Điển Kinh Thánh Bằng Tranh
rằng trong sách Châm-ngôn có “hai hình ảnh của sự dịu
dàng trong sức mạnh hiền hòa”.¹ “Còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy
các xương” (Châm-ngôn 25:15) cho thấy một quan điểm độc
đáo về sức mạnh của ngôn ngữ—kể cả những điều tốt như đã
được ghi chú lại trong Châm-ngôn 15:1, “Lời đáp êm nhẹ làm
nguôi cơn giận”.
Tuy nhiên, sự hiền từ và lời nói êm dịu không nên bị nhầm
lẫn với sự yếu đuối và nhu nhược. Thi-thiên 18:35 đề cập đến
sự hiền từ của Đức Chúa Trời thay cho tác giả Thi-thiên—và
theo nghĩa rộng hơn, cho dân sự Ngài. Cách diễn đạt ở đây
sử dụng hình ảnh về quân sự (câu 32, 34, 35), nhưng sự hiền
từ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sức mạnh quân
sự, mới làm cho chúng ta được sang trọng. Thuật ngữ tiếng
Hê-bơ-rơ cơ bản được dịch chung với “hiền từ” thường liên
quan đến sự khiêm nhường, kiên nhẫn và mang vác gánh
nặng. Chúng ta đang đối mặt với một nghịch lý rõ ràng: chỉ
có sự hiền từ và ân điển của Đức Chúa Trời mới có thể khiến
con người trở nên vĩ đại. Chỉ có lòng trắc ẩn và sự quan tâm
dịu dàng từ Đức Chúa Trời mới có thể chạm đến và thay đổi
những tấm lòng chai lì tội lỗi.
MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI DỮ DỘI VÀ HIỀN TỪ
Chúng ta tìm thấy nghịch lý này trong rất nhiều những sự
mô tả về sự mặc khải thiêng liêng. Trong khi dân sự nhìn thấy
lửa và sấm sét bao quanh ngọn núi Si-na-i, và cảm nhận đất
rúng động, và rung rẩy khi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng
Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-20), thì Đức Chúa Trời lại lựa
chọn “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” để bày tỏ chính Ngài với Ê-li,
người lúc này đang chán nản và thất vọng (1 Các Vua 19:12).
Trong Kinh Thánh, Chúa là một chiến binh (Xuất Ê-díp-tô Ký
15:3; Ê-sai 42:13), nhưng đồng thời Ngài cũng là một Đấng
chăn chiên hiền lành chăm sóc bầy chiên của Ngài (Thi-thiên
23). Ngài là Đấng chữa bệnh (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26; Phục-

truyền Luật-lệ Ký 7:15), nhưng Ngài cũng là Đấng phán xét
(Thi-thiên 75:7; Ê-sai 66:16). Với tư cách là một quan tòa, một
Đấng ban luật pháp, và là một đức vua, Đức Chúa Trời sẽ cứu
rỗi dân sự Ngài (Ê-sai 33:22).
Có một thái độ cơ bản của Đức Chúa Trời được bày tỏ
trong hết thảy những hình ảnh ẩn dụ được nhắc đến ở trên.
Đức Chúa Trời bị thúc đẩy bởi một tình yêu thương không
hề lay chuyển đối với các tạo vật của Ngài (1 Giăng 4:8)—và
ngoài tình yêu thương, Ngài chiến đấu vì dân sự Ngài, phân
xử cho họ, ban cho họ những nguyên tắc (hoặc luật pháp)
mang lại sự sống nhằm ban phước cho họ, và quan trọng nhất
là cứu họ. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6, 7 được miêu tả như trọng
tâm của bài giảng về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu
Ước. Những câu Kinh Thánh này khắc họa một khoảnh khắc
then chốt trong sự tự mặc khải của Đức Chúa Trời, và trong
khi chúng ta có thể nhìn thấy cả hai khía cạnh dữ dội và hiền
từ trong bản tánh của Chúa, chúng ta vẫn thấy sự hiền từ,
lòng thương xót, nhịn nhục, và khoan dung của Ngài thảy
đều đi trước và cân bằng lẽ phải công bằng của Ngài.
NHÌN THẤY SỰ HIỀN TỪ TRONG XÁC THỊT
Việc Đức Chúa Jêsus đến với hành tinh sa ngã này đã thúc
đẩy nhịp điệu của kế hoạch cứu rỗi xuất phát từ Đức Chúa
Trời. Con Người đã mô tả chính Ngài “có lòng nhu mì, khiêm
nhường” (Ma-thi-ơ 11:29)—sẵn sàng và sẵn lòng trở thành
Đấng mang vác tội lỗi và gánh nặng. Ngài đã đến trong hình
dáng một bé thơ yếu đuối, được sinh ra trong một gia đình
nghèo; Ngài trải nghiệm sự lo lắng khi sống như một người tị
nạn tại xứ Ê-díp-tô; và trưởng thành ở thành phố Na-xa-rét
bình dị ở xứ Ga-li-lê. Những trải nghiệm đời sống này không
phù hợp với những kỳ vọng phổ biến về một đấng mê-si.
Nhưng Ngài bày tỏ cho chúng ta thấy làm thế nào mà sự nhu
mì, lòng thương xót và dịu dàng lại có thể ảnh hưởng đến sự
thay đổi đáng kể. Sau đó Giăng mô tả Ngài là “Chiên Con đã
chịu giết”, nhưng qua sự hy sinh ấy, Ngài nhận được “quyền
phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và
ngợi khen!” (Khải-huyền 5:12). Ryken đã chú thích một cách
thích hợp, “Sự nhu mì là một hình ảnh sức mạnh tột bật của
Đức Chúa Trời làm nền tảng cho các cấu trúc quyền lực của
thế gian này”.2
Lòng thương xót và sự hiền từ của Đức Chúa Jêsus có thể
nhìn thấy trong nhiều phương cách Ngài tương tác với những
tạo vật của Ngài. Nhìn thấy đám đông, Ngài bị cảm động bởi
lòng thương xót mà chữa lành cho người bệnh (Ma-thi-ơ
14:14) và cho đoàn dân đông ăn (Ma-thi-ơ 15:32-39). Ngài
nắm lấy tay đứa bé gái đã chết của Giai-ru trước khi hồi sinh
cho em sống lại (Mác 5:41), và nhẹ nhàng nói với người đàn
bà góa đang than khóc rằng, “Đừng khóc!” (Lu-ca 7:13) trước
khi Ngài gọi đứa con trai duy nhất của bà sống lại từ cõi chết
(câu 14-17).
Bà Ellen White viết, “Đấng Cứu Chuộc đi đến từng nhà,
chữa lành cho người bệnh, an ủi kẻ than khóc, dỗ dành kẻ
đau khổ. Ngài ôm các em nhỏ trong vòng tay và ban phước
cho chúng, nói những lời đầy hy vọng và an ủi cho những
người mẹ yếu đuối. Với sự dịu dàng và hiền từ không phai
nhòa, Ngài đã gặp gỡ mọi hình thức đau khổ và khốn khó của
con người”.³
Sự hiền lành thường được truyền đạt qua những cái chạm.
Chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus đã rờ đến rất nhiều người khi
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truyền đạt tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho họ. Sự
giao tiếp không dùng ngôn ngữ cực kỳ quan trọng đối với
người đàn ông bị điếc và ngọng đã nhận được cái chạm nhẹ
nhàng của Đức Chúa Jêsus (Mác 7:31-36). Tương tự như vậy,
một người mù đã cảm nhận được cái chạm của Đức Chúa
Jêsus, và nhận lấy ánh sáng (Mác 8:22-26).
ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI NHU MÌ
Những câu Kinh Thánh nhắc đến sự nhu mì xuất hiện hết
lần này đến lần khác trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô, người đã
từng là một kẻ cuồng tín bắt bớ hội thánh, đã liệt kê sự nhu mì
là một trong những sự bày tỏ của trái Thánh Linh mà không
phải con người tự nhiên mà có (Ga-la-ti 5:23). Sự nhu mì chân
thật có thể nảy mầm và lớn lên chỉ ở những nơi Thánh Linh
Đức Chúa Trời hiện hiện và hành động. Phao-lô cũng khuyên
răn hội thánh ở Cô-lô-se, “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức
Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng
thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại,
nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12). Ông thường nhấn mạnh sự nhu
mì của bản thân khi đề cập đến những hội thánh được ông gửi
thư tín (1 Cô-rinh-tô 4:21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Những thái độ
được liệt kê trong những câu Kinh Thánh này phản ánh những
giá trị của nước Đức Chúa Trời mà chính Đức Chúa Jêsus đã
nhấn mạnh trong Bài Giảng trên núi của Ngài (Ma-thi-ơ 5-7).
Chúng ta không đánh đồng những giá trị và quan điểm này với
những con người thành công và đầy quyền lực mà những nền
văn hóa của chúng ta ngày nay đang tôn vinh, bởi họ mới thật
sự là những người phản văn hóa!
Hầu hết trong chúng ta đồng ý với sự khẳng định rằng sự
nhu mì là một phần quan trọng trong bản tánh giống như
Đấng Christ, nhưng chúng ta tự hỏi làm thế nào để mình có
thể học cách trở nên dịu dàng hơn, có lòng thương xót hơn, tử
tế hơn, và chu đáo hơn. Chúng ta thích ý tưởng này—nhưng
chúng ta cũng nhận thức rằng hiện thực khác xa với lý tưởng.
Sự khiêm nhường là một nhân tố quan trọng của tính nhu
mì. Khi chúng ta hạ mình xuống, chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ ít
hơn về bản thân và nghĩ nhiều hơn cho những người khác.
Giá trị của chúng ta không dựa trên những thành tựu và
thậm chí là phẩm chất của bản thân, nhưng dựa trên sự chấp
thuận và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng
ta. Chúng ta nhận ra rằng ân điển mà mình nhận được nơi
Đấng Chữa Lành nhu mì được nhân lên một cách diệu kỳ

Bạn Hiền Lành
Tới Đâu?

Một Bản Đánh Giá Bản Thân

Những câu hỏi sau đây không tiêu biểu cho một cuộc khảo
sát khoa học, nhưng chúng có thể đòi hỏi bạn phải chủ động
thực hành sự nhu mì và có thể đánh giá chân thật mối liên hệ
của bạn với giá trị quan trọng nhất nước Đức Chúa Trời là như
thế nào. Hãy sử dụng thang điểm 1-10, với 10 điểm là phát
triển nhất, khi bạn suy ngẫm về những câu hỏi này và hãy nghĩ
về những bước thực tiễn để cải thiện điểm số của mình.
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khi chúng ta chia sẻ ân điển ấy với những người xung quanh.
Chúng ta bắt đầu noi theo gương của những đám đông mà
chúng ta có thể nhìn thấy được ở nơi Chúa.
Đức Chúa Trời thường sử dụng những gian nan và thử thách
trong đời sống chúng ta nhằm kéo chúng ta lại gần Ngài hơn,
bởi chính trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta mới nhận
ra được sự an ủi bất tận của Ngài. Tác giả Cơ Đốc C. S. Lewis
đã viết, “Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta trong niềm vui
thích của chúng ta, phán bảo trong lương tâm của chúng ta,
nhưng la hét trong cơn đau của chúng ta: đó chính là loa phóng
thanh của Ngài để để đánh thức một thế gian thinh lặng”.4
Chúng ta có thể bị bối rối bởi nỗi đau và sự tàn phá bị gây ra
bởi kẻ thù của Đức Chúa Trời—và cố gắng cáo buộc rằng Đức
Chúa Trời đã làm những điều đó. Chỉ có Ngài mới là sự giải
thoát của chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta lại phỉ báng Chúa
khi Ngài cố gắng thu hút sự chú ý của chúng ta.
Phao-lô đã viết về quan điểm này cho những tín hữu ở
thành Cô-rinh-tô, “Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy
là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi được
yên ủi, ấy là cho anh em yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra
bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng
tôi cùng chịu” (2 Cô-rinh-tô 1:6). Khi chúng ta trải nghiệm
được sự an ủi dịu dàng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẵn sàng
để an ủi những người khác xung quanh chúng ta.
BĂNG QUA VẠCH ĐÍCH
Có lẽ vượt trên hết thảy những đặc tính khác, sự dịu dàng
bày tỏ một đời sống ẩn giấu với Đức Chúa Trời trong Đấng
Christ. Hơn cả một dấu hiệu của sự yếu đuối, tính nhu mì
làm chứng mạnh mẽ rằng những người đi theo hiền lành,
tử tế của Đấng Chăn Chiên Hiền Lành biết được giá trị của
họ. Họ được đảm bảo trong sự biết chắc rằng họ được yêu
thương, thay vì cố gắng giữ chặt những kết cấu sức mạnh ích
kỷ, họ có thể chia sẻ tình yêu thương qua sự hiền từ. Mặc dù
không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng họ biết rằng không
phải những kẻ ồn ào, tự cao, hoặc phũ phàng, mà chính là
những kẻ nhu mì “sẽ hưởng được đất” (Ma-thi-ơ 5:5).
Leland Ryken et al., Dictionary of Biblical Imagery (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2000), p. 325.
Ibid.
Ellen G. White, The Acts of the Apostles (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1911), p. 364.
4
C. S. Lewis, The Problem of Pain (New York: HarperCollins, 1996), p. 91.
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__________________________________________________________
Gerald A. Klingbeil, biên tập viên của tạp chí Thế Giới Cơ Đốc Phục Lâm

Bạn có bao giờ phát triển
sự hạ mình và môn đồ hóa
bản thân để quan tâm hơn
đến những nỗi đau và nhu
cầu của người khác?
Bạn có bao giờ bực tức
và chống đối khi những
người cần giúp đỡ chiếm
cứ thời gian và năng lượng
của bạn?
Khi bạn hướng dẫn hoặc
đáp lại những người khác,

bạn có cân nhắc sự yếu đuối
và hạn chế của họ không?
Bạn có nhận thức được
bản tánh, hạn chế, và khó
khăn của chính mình không?
Làm thế nào để bạn quan
tâm đến những người phản
đối bạn hoặc làm bạn nản
lòng?
*Adapted from material found on the website
of the Christian Institute of Basic Life Principles
at iblp.org.

Tiếng nói Gen Y

Những
Giọt Nước
Mắt Vô Cớ

T

ôi thường cảm thấy không thoải
mái về những giọt nước mắt của
mình. Vì một vài lý do, tôi thấy
khó để khóc ngay cả trước mặt những
người mà tôi tin tưởng. Vậy nên tôi rất
khó chịu với bản thân khi nằm trên
giường và khóc rất nhiều vì những thứ
“nhỏ nhặt” vào một ngày nọ.
Vào lúc đó, tôi đang làm ca sáng sớm
tại một trạm phát sóng radio. Điều đó có
nghĩa là khi tôi xong việc, bạn bè tôi vẫn
còn đang đi làm, và tôi phải đi ngủ ngay
khi họ đã sẵn sàng để đi chơi. Đôi khi tôi
cảm thấy rất cô đơn, và trong ngày hôm
Đức Chúa Trời ấy, tôi cảm thấy cực kỳ cô độc. Tôi bắt đầu
thút thít bởi vì tôi chỉ muốn có một
quan tâm đến sự nản khóc
người bạn rảnh rỗi để đi ăn trưa với mình.
lòng, cơn giận, và Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ một cách buồn
bã về những người bạn thân mà đã không
nước mắt của chúng liên lạc rất lâu bởi vì họ quá bận rộn, và
gian biểu của chúng tôi khác nhau.
ta—bất kể chúng ta thời
Đột nhiên một sự khó chịu nhỏ nhặt khác
có lý do chính đáng ngập tràn trong tôi. Ngoài ra, tôi còn cảm
thấy kiệt sức. Tôi co người lại, bọc cái áo
cho những cảm choàng tắm qua đầu và bật khóc. Nhưng
xúc của mình hoặc ngay cả khi tôi đang khóc nức nở, bộ não
của tôi vẫn đang phản đối: “Thật buồn
chúng ta nghĩ rằng cười! Bạn biết là những điều làm bạn buồn
có nguyên nhân hợp lý mà. Đó không
những lý do của điều
phải là vấn đề cá nhân!” Khi đang nằm
mình thật vặt vãnh. trên giường, tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, con
cảm thấy rằng mình không nên đau buồn
đến vậy. Con không nên khóc. Những giọt nước mắt này thật vô cớ”. Và rồi tôi
khóc to hơn vì chẳng muốn làm phiền ai, kể cả Chúa, với sự ngốc nghếch này.
Đó là khi tôi nghe thấy Chúa nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, “Ta muốn những
giọt nước mắt vô cớ của con”.
Đức Chúa Trời còn dịu dàng với tôi hơn cả bản thân tôi đối với chính mình. Và
Chúa mời chúng ta tuôn đổ tấm lòng mình ra với Ngài (Thi-thiên 62:8). Quả thật,
vua Đa-vít nói về Chúa rằng, “Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để

nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước
mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa
sao?” (Thi-thiên 56:8).1 Thật là một sự
quan tâm chu đáo!
Đức Chúa Trời quan tâm đến sự nản
lòng, cơn giận, và nước mắt của chúng
ta—bất kể chúng ta có lý do chính đáng
cho những cảm xúc của mình hoặc
chúng ta nghĩ rằng những lý do của
mình thật vặt vãnh. Ngài muốn một
phiên bản chân thật, không chỉnh sửa
của chúng ta. Một trong những đoạn
trích yêu thích của tôi trong sách bà
Ellen White ghi lại rằng, “Hãy để những
nhu cầu, niềm vui, nỗi buồn, mối quan
tâm và sự sợ hãi của bạn trước mặt Đức
Chúa Trời. Bạn chẳng thể khiến Ngài
bị đè nặng, bạn không thể khiến Ngài
mệt mỏi... Chẳng có gì liên quan đến sự
bình an của chúng ta lại quá nhỏ bé đến
nỗi Ngài không thể chú ý... Mối quan hệ
giữa Đức Chúa Trời và mỗi linh hồn là
riêng biệt và trọn vẹn như thể sẽ chẳng
còn linh hồn nào trên đất có thể chia sẻ
mối quan tâm của Ngài, chẳng có linh
hồn nào khác mà Ngài sẽ hy sinh Con
Một của Ngài cho”.2
Bạn có thể có những giây phút như
tôi, khi bạn khắt khe với bản thân và tự
hỏi liệu mình có đang khiến Chúa mang
gánh nặng với những mối âu lo của bản
thân. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa đón
chào chúng ta với sự cảm thông và đối
xử với chúng ta bằng sự dịu dàng. Khi
Đức Chúa Jêsus phán, “Hỡi những kẻ
mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta,
Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có
lòng nhu mì, khiêm nhường … thì linh
hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Mathi-ơ 11:28, 29).
Scripture quotations have been taken from the Holy Bible, New
Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House
Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, Inc.,
Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved.
2
Ellen G. White, Steps to Christ (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub.
Assn., 1956), p. 100.
1

_____________________________________
Lynette Allcock, sinh viên tốt nghiệp trường
Đại học Cơ Đốc Phục Lâm Southern, đang dạy
tiếng Anh tại Seoul, Hàn Quốc.
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Bài lễ bái này là một phiên bản rút gọn của một bài giảng trong Phiên Họp Mùa
Xuân của Ban Quản Trị Toàn Cầu Tổng Hội vào tháng 4/2021.—Ban Biên Tập.

T

ừ những người thờ phượng
hành hương trong Thi-thiên
cho đến chính Đức Chúa Trời,
sự đáp lại của lời kêu gọi “Tôi sẽ ra đi”
được tìm thấy xuyên suốt trong Kinh
Thánh. Mặc dù câu nói bằng tiếng
Hê-bơ-rơ khá thường thấy, nhưng bản
dịch “Tôi sẽ ra đi” chỉ được tìm thấy
ở vài nơi. Một đoạn Kinh Thánh đáng
chú ý ở trong Sáng-thế Ký 24.
Câu 1 nói lên ngữ cảnh, “Vả, Ápra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi
việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho
người.” Cuộc đời sắp đến hồi kết thúc,
và vị tộc trưởng vĩ đại cảm thấy gánh
nặng vì đứa con trai Y-sác vẫn chưa
kết hôn. Áp-ra-ham gọi người tôi tớ
Ê-li-ê-se lại và bắt ông thề sẽ không
tìm một người Ca-na-an làm vợ Y-sác.
Vì quá quen thuộc với những người
địa phương nên Áp-ra-ham muốn
Y-sác có một người vợ sẵn sàng chấp
nhận giao ước của Đức Chúa Trời và
những lời hứa của Ngài. Ông biết tầm
quan trọng của việc có một người phối
ngẫu khôn ngoan và tin kính.

CUỘC HÀNH TRÌNH
Ê-li-ê-se đã có một cuộc hành trình
dài đến xứ Cha-ran tại Sy-ri. Cuối cùng
ông đã đến được giếng nước của thị
trấn vào buổi trưa. Tại sa mạc, ít ai đi
lấy nước từ giếng vào buổi trưa, thường
là vào buổi sáng sớm hoặc tối. Lấy nước
là phần việc nhà của người phụ nữ vào
thời ấy, vậy nên những giếng nước là
một nơi quan trọng để kiếm người phối
ngẫu cho con trai của chủ mình.
Trong câu 12-14, người tôi tớ đến
vào buổi chiều và cầu nguyện cho
sự thành công của sứ mạng mình.
Tuy nhiên, câu tiếp theo bắt đầu với,
“Người đầy tớ chưa dứt lời…” (câu
15). Có nhiều tình huống và nan đề
mà đơn giản là chúng ta không biết
làm sao để giải quyết. Nhưng trước
khi chúng ta nói A-men, thì Chúa đã
sắp sẵn một giải pháp cho những nan
đề ấy rồi. Đoạn Kinh Thánh này cho
chúng ta một sự đảm bảo rằng Đức
Chúa Trời lắng nghe chúng ta ngay
cả trước khi chúng ta kết thúc lời cầu
nguyện của mình.

Lễ Bái

Mười Con
Lạc Đà và Ba
Vị Thiên Sứ
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Câu 15 tiếp tục nhắc đến một cái
bình trên vai của nàng Rê-bê-ca.
Trong khi hẳn vài người trong số
chúng ta tưởng tượng đến một cái
bình sứ tinh tế, thì những bằng chứng
khảo cổ cho thấy những cái bình lớn
bằng đất sét được dùng để xách nước.
Trong thời đại không có hệ thống dẫn
nước, thì nguồn nước chảy duy nhất
dùng để tắm rửa, uống và nấu ăn là
do những người phụ nữ “chạy” ngược
xuôi mang về. Vai của nàng Rê-bê-ca
không hề mỏng manh và tinh tế,
nhưng phải có cơ bắp để mang những
cái bình ấy! Thứ hai, giếng ở đây chẳng
phải là những cái hố có tán che tỉ mỉ,
mà là những dòng suối nằm trong các
hang động. Câu 16 cân đối vẻ đẹp và
sự thanh khiết của cô với khả năng tự
xoay xở trong các hang động khi mang
vác những cái bình.
MƯỜI CON LẠC ĐÀ
Ê-li-ê-se gặp nàng Rê-bê-ca và xin
nước uống (câu 7). Mặc dù không
được yêu cầu, nhưng nàng đã làm
vượt quá bổn phận, đặc biệt là khi
nàng đề nghị cho 10 con lạc đà uống
nước cho đến “chừng nào uống đã thì
thôi” (câu 19). Mặc dù không phải là
loài đẹp nhất, nhưng loài động vật sa
mạc này được tạo dựng một cách tuyệt
vời bởi Đức Chúa Trời. Chúng có thể
khép kín mũi trong những trận bão
cát. Chúng có hàng lông mi dày để
ngăn cản bụi lọt vào trong mắt. Miệng
của chúng có những chỗ lồi cứng được
gọi là các nhú vị giác giúp chúng có
thể ăn được những cây xương rồng.
Mặc dù những con vật này có tính khí
nóng nảy cũng như thói quen phun
nước bọt, nhưng chúng có thể chịu
đựng được sự khắc nghiệt của điều
kiện thời tiết ở sa mạc.
Lạc đà có thể uống 190 lít nước
trong vòng ba phút, khi không khát. Ít

nhất nàng Rê-bê-ca đã chạy tới chạy
lui để xách 1.900 lít nước và né nước
bọt từ 10 con lạc đà gắt gỏng—hết
thảy đều với sự sẵn lòng!
Nhưng liệu Rê-bê-ca có biết người
đàn ông này là ai không? Liệu lúc thức
dậy vào buổi sáng hôm ấy, nàng có nói
rằng “Ngày hôm nay là ngày mọi thứ
sẽ thay đổi; ngày hôm nay tôi sẽ làm
vượt quá những gì mình thường làm”?
Sự thơ ngây và phụng sự của nàng
chính là sự bày tỏ của bản tánh nàng.
CHÚNG TA SẼ ĐI CHỨ?
Căn bản là liệu bạn có cho một
người lạ và 10 con lạc đà uống nước
hay không? Phần quan trọng của đoạn
Kinh Thánh này là trong bản tánh
bẩm sinh của nàng Rê-bê-ca là sự tử
tế trên mức thông thường, hòa lẫn
với những người lạ, có ước muốn làm
thỏa mãn cơn khát của họ, và bày tỏ
lòng thông cảm đầy yêu thương với
nhu cầu của họ, chăm sóc những con
lạc đà của họ, và chiếm được cảm tình
của họ. Bà Ellen White viết, “Sự thành
công trong cuộc đời này, sự thành
công trong việc đạt được sự sống trong
tương lai, đều dựa vào một sự quan
tâm trung tín, chu đáo đối với những
điều nhỏ nhặt”.*
Chúng ta quá bận rộn (ngay cả
trong cơn đại dịch) đến nỗi chúng
ta đánh mất sự rõ ràng trong những
điều nhỏ nhặt. Chúng ta không nhận
ra tầm quan trọng về thuộc linh của
những điều nhỏ bé. Chúng ta lo lắng
và tập trung vào kết quả và hoàn cảnh.
Nhưng khi nói đến hoạt động trong
ngày cuối cùng của Đức Chúa Trời, là
điều phải được rao truyền về lời cảnh
báo của ba vị thiên sứ, dân sự của Ngài
cần một sự rõ ràng tăng mạnh, một
sự tỉnh táo nhạy bén, và một sự trung
tín trong những điều nhỏ bé đối với
những người trông có vẻ tầm thường

và 10 con lạc đà của họ. Chúng ta có
thể mang vác được bao nhiêu lít?
ANH EM TRÁI TÍNH
Ngược lại với nàng Rê-bê-ca là anh
trai La-ban trong câu 30, người nhìn
thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay
em mình. Không giống như Rê-bê-ca,
La-ban nhìn thấy phần thưởng trước,
và sự tử tế được bày tỏ sau đó. Thực tế
là La-ban cũng làm việc vượt quá bổn
phận của mình, nhưng sự chú ý của
ông dành cho lợi ích, khi ông nói trơn
tru, “Hỡi người đã được Đức Giê-hôva ban phước! Xin mời vào. Sao đứng
ngoài nầy vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và
dọn-dẹp một nơi cho mấy con lạc đà
rồi... La-ban cổi yên cho lạc đà, đem
cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy
nước đặng rửa chơn cho người đầy tớ
và mấy kẻ đi theo” (câu 31, 32). Sau đó
bản tánh của La-ban được bày tỏ trọn
vẹn khi ông cư xử với Gia-cốp và của
hồi môn trị giá 14 năm. Kinh Thánh
cho chúng ta biết rằng La-ban đã cố
gắng trì hoãn sự trở về của những
người tôi tớ (câu 54-57). Đoạn đối
thoại kết thúc bằng việc Rê-bê-ca có
thể lựa chọn được tương lai khi được
hỏi tới, “Con có muốn đi cùng người
này chăng?” (câu 58).
BA VỊ THIÊN SỨ
Trong một giây phút nhỏ bé, lịch
sử của sự cứu rỗi có thể rẽ qua bên
trái hoặc bên phải. Nàng Rê-bê-ca đã
nhận ra khoảng khắc ấy và trả lời, “Tôi
muốn đi”. Không phải vì lợi ích tư kỷ
hoặc bị điều khiển bởi sự tính toán về
vật chất, nhưng cuối cùng nàng đã lựa
chọn dự phần vào giao ước của Áp-raham, trở thành một nguồn phước cho
mọi dân tộc trên trái đất, và dự phần
trong dòng dõi của Đấng Mê-si. Gia
đình nàng chúc phước cho nàng rằng,
“Hỡi em gái chúng ta! Chúc cho em

Trong một giây
phút nhỏ bé, lịch
sử của sự cứu rỗi
có thể rẽ qua bên
trái hoặc bên phải.
được trở nên mẹ của ức triệu người”
(câu 60). Và Rê-bê-ca thật sự đã dự
phần trong một kế hoạch cứu rỗi cho
muôn vàn người.
Đây không chỉ là một quyết định
quan trọng trong những hội đồng, ủy
ban, và hội nghị. Đó cũng là những
khoảnh khắc dường như ngẫu nhiên
với người lạ khi chúng ta phải nói,
“Tôi sẽ đi”, và trở thành một phần
trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa
Trời, và dự phần trong sứ điệp của ba
vị thiên sứ, và nói cho thế gian về sự
trở lại lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus.
Đức Chúa Trời kêu gọi những nàng
Rê-bê-ca của ngày hôm nay—những
ai sẵn sàng cho người lạ và 10 con lạc
đà của họ một ít nước. Vinh quang
của Ngài, hoặc bản tánh giống như
Đấng Christ, được bày tỏ qua những
điều nhỏ bé. Khi chính Đức Chúa Trời
cũng đang tìm kiếm một dân sự (hoặc
cô dâu) cho Con Ngài một lần nữa,
chúng ta hãy cầu xin Ngài ban cho
chúng ta ân điển để trung tín không
chỉ trong những việc lớn, trong bản
tánh, trong cộng đồng và gia đình của
mình, mà còn trong những việc dường
như là nhỏ bé nữa.
* Ellen G. White, Patriarchs and Prophets (Mountain View, Calif.:
Pacific Press Pub. Assn., 1890, 1908), p. 574.

____________________________________
Justin Kim là trợ lý của trưởng ban Sa-bát và
Chứng Đạo và là biên tập viên của Bài Học
Nghiên Cứu Kinh Thánh Dành Cho Thanh
Niên ở Toàn Cầu Tổng Hội tại Silver Spring,
Maryland, Hoa Kỳ.
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Đức Tin Hành Động

Chiến Thắng
Vượt Trên
Nghịch Cảnh
Đức Chúa Trời tạo
nên sự khác biệt.
“Trước khi tạo nên ngươi
trong lòng mẹ, Ta đã biết
ngươi rồi; trước khi ngươi
sanh ra, Ta đã biệt riêng
ngươi” (Giê-rê-mi 1:4, 5).

T

ôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của tôi
và Ngài ở cùng tôi trong suốt cuộc đời mình. Ngài đã ban
cho tôi sức mạnh để vượt qua những trở ngại cũng như
an ủi và thêm sức cho tôi trong những giây phút đau đớn trong
cuộc hành trình của mình.
TUỔI THƠ
Tôi được sinh ra và lớn lên ở Mdantsane, Nam Phi, là con út
và là bé gái duy nhất. Cha của tôi không giống như những người
cha khác. Ông sẽ đi xa nhà trong những khoảng thời gian dài.
Khi tôi lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng thật ra ông sống ở
một nơi khác chứ không sống như một gia đình với chúng tôi.
Mẹ tôi không bao giờ thảo luận về cha với các con; bà chỉ lẳng
lặng chăm sóc chúng tôi và làm việc vất vả để có thực phẩm trên
bàn ăn. Bà bán bánh kẹp và bia gừng ở chợ gần nhà, và chúng
tôi sẽ giúp mang những cái giỏ chứa hàng đến chợ vào mỗi buổi
sáng trước khi đến trường.

14

Tạp Chí Quý 1/2022 AdventistWorld.org

Tôi là một học sinh giỏi ở trường và đi nhà thờ mỗi tuần,
nhưng tôi chơi với những đứa trẻ không sống theo lối sống Cơ
Đốc nhân, và tham gia những hoạt động với chúng. Tuy nhiên,
mẹ tôi cố gắng hết sức để giữ tôi tránh xa bọn trẻ và khỏi những
hành vi độc hại ấy.
CƯỠNG BỨC
Và rồi thảm kịch diễn ra. Vào tháng 5/1996, và tôi là một cô
bé thiếu niên ở trường trung học. Tôi nhớ rõ ngày ấy như thể
nó mới là ngày hôm qua. Đó là lúc chiều tối, nhưng thật ra bên
ngoài đã tối rồi. Tôi đang đi bộ về nhà từ siêu thị thì có ba tên
thanh niên túm lấy tôi và kéo tôi vào trong một bụi rậm. Một
tên cầm súng, và tên khác cầm dao. Chúng thay phiên cưỡng
bức tôi, và sau đó tranh cãi xem có nên thủ tiêu tôi không. Tên
không có vũ khí bảo tôi hãy chạy về nhà.
Tôi chạy về nhà và thấy cha tôi ở đó. Tôi không nói với ông
hoặc mẹ tôi về chuyện gì đã xảy ra và lập tức đi ngủ. Tuy nhiên,
không lâu sau, cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Có vẻ như ai đó đã nhìn
thấy chuyện gì đã xảy ra và báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát hỏi
lũ thanh niên có làm gì tôi không, tôi trả lời “Không”. Tôi không
hề nói dối, tôi đã bít kín trải nghiệm đau buồn và không nhớ gì
về nó. Thế rồi vì vài lý do, sau khi cảnh sát rời đi, cha mẹ tôi bắt
đầu đánh tôi, và cuối cùng tôi phải ngủ trong nhà tắm.
Buổi sáng hôm sau, cậu bé đã báo cảnh sát về vụ án lại đến với
cảnh sát và hỏi cùng câu hỏi. Một lần nữa, tôi trả lời, “Không”.
Giờ đây khi đã là một người mẹ, tôi nhận ra rằng lẽ ra cha mẹ
tôi nên liên lạc với một chuyên viên tư vấn để nói chuyện với tôi
để xác định chuyện gì thật sự đã xảy ra.

NHỚ LẠI
Bốn năm sau, tôi đang ở cùng các
bạn, và chúng tôi thảo luận về cưỡng
bức và những vấn đề liên quan. Tôi đã
nói những điều như là “Không có ai là
nguyên nhân của việc họ bị cưỡng bức;
không ai mời người khác cưỡng bức
mình dựa trên những gì cô ấy mặc”—và
sau đó tôi ngất xỉu. Bạn tôi đưa tôi đến
một bệnh viện gần đó, nơi tôi được điều
trị vì sốc và chấn thương tâm lý.
Ký ức về những gì đã xảy ra với tôi
vào đêm tối năm 1996 ùa về như dòng lũ
như thể nó vừa mới xảy ra. Mỗi chi tiết,
thậm chí là mùi của những kẻ đã cưỡng
bức tôi, tràn đầy tâm trí và khứu giác tôi.
Tôi bị rối loạn cảm xúc và cảm thấy kinh
khủng.
Cuối cùng tôi đã nói với mẹ tôi và gia
đình về việc tôi đã bị cưỡng bức. Đó là
khi tôi bắt đầu hành trình chữa lành của
mình. Đầu tiên tôi nghĩ rằng lũ khốn ấy
đã cướp đi của tôi bốn năm cuộc đời,
nhưng rồi tôi nhận ra rằng Chúa đã
chống đỡ cuộc đời tôi trong suốt những
năm ấy. Ngài đã che chở tôi khỏi vũ khí
của những tên thanh niên ấy và bịt kín
thảm kịch khỏi tâm trí tôi cho đến khi
tôi có thể đối mặt với nó.
Tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của
mình với những người khác. Một vài
người đáp lại bằng sự tàn nhẫn đâm sâu
vào trái tim tôi. Một số người khác thì
cảm thông và an ủi.
TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Đến khi vào đại học, cha tôi hứa sẽ
trả tiền học phí cho tôi. Tuy nhiên, cuối
cùng, ông không cho đồng nào. Thay vào
đó ông lại còn đánh tôi, và tôi e ngại cho
tính mạng của mình. Tôi phải bỏ học
đại học vì thiếu tiền học phí, nhưng Đức
Chúa Trời đã không từ bỏ tôi. Gia-cơ
1:12 cho tôi lời khích lệ, “Phước cho
người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự
thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên
của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa
cho kẻ kính mến Ngài”.
Đức Chúa Trời mở lòng một trong
những người anh họ của tôi để trả học
phí đại học cho tôi trong ba năm, và tôi
đã hoàn thành chương trình đại học của
mình.
CẦU VỒNG XUẤT HIỆN
Khi tôi tốt nghiệp, mẹ tôi choáng ngợp
vì hạnh phúc, và chúng tôi vui mừng về
những gì đã đạt được.

Tôi bắt đầu chia sẻ
câu chuyện của mình
với những người
khác. Một vài người
đáp lại bằng sự tàn
nhẫn đâm sâu vào
trái tim tôi. Một số
người khác thì cảm
thông và an ủi.
Cùng lúc đó, tôi nhận được một cuộc
điện thoại kêu tôi nộp đơn xin việc trong
mảng tài chính của Ban Sức Khỏe ở
Bisho, thủ phủ của tỉnh Eastern Cape,
Nam Phi. Đó là khi cầu vồng của cuộc
đời tôi xuất hiện. Giờ đây tôi có thể chu
cấp tài chính cho mẹ tôi. Những ơn
phước của Đức Chúa Trời tiếp tục tuôn
đổ. Tôi gặp và kết hôn với Sakhi, người
chồng đẹp trai và ấm áp của tôi, và giờ
đây chúng tôi được ban phước với ba
cậu con trai tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu
đi nhóm ở nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm và
được báp-tem.
Cuộc hành trình của tôi không hề dễ
dàng, nhưng Chúa đã ban cho tôi sức
mạnh và dũng khí để vượt qua mọi gian
khổ. Ngài cũng giúp tôi học cách tha
thứ. Tôi biết ơn vì sự chữa lành và tha
thứ mà Đức Chúa Jêsus đã ban cho tôi,
và giờ đây tôi nhận ra rằng việc tha thứ
cho những người khác giúp cho chúng ta
cũng chữa lành cho bản thân.
Đức Chúa Jêsus không hề từ bỏ hay lìa
xa dân sự Ngài. Ngài yêu quý chúng ta
và làm những gì tốt nhất cho chúng ta.
Tôi ngợi khen Ngài mỗi ngày vì tình yêu
thương, lòng thương xót, và sự tha thứ
của Ngài.
“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay
thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự
yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi
sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà
Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi
cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn
nạn nào họ gặp! (2 Cô-rinh-tô 1:3, 4).
___________________________________
Khanyi Blayi kết hôn với chồng cô là Sakhi,
và cặp đôi có ba con trai: Zingce, Ntsika, and
Awande. Gia đình cô sống tại East London,
Eastern Cape, Nam Phi.
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Trả lời câu hỏi Kinh Thánh

Tội Lỗi Còn Hơn Cả
Một Hành Động
Q

Trong hội thánh của tôi có vài
cuộc tranh luận về bản chất của
tội lỗi. Bạn có thể chia sẻ cho
tôi một góc nhìn từ Kinh Thánh
về đề tài này được không?

A

Nói một cách đơn giản, tội lỗi là sự mục rữa về thuộc
linh, tinh thần, đạo đức và luân lý của con người, vốn dĩ
ban đầu được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa
Trời (Sáng-thế Ký 1:26). Sự phân hủy này liên quan đến
một quá trình suy đồi về thuộc linh mà khi tiến triển sẽ
dẫn đến việc tan rã sự tạo dựng tốt lành của Đức Chúa
Trời. Tiến trình này để lại sự ô uế về thuộc linh và đạo
đức khiến cho Đức Chúa Trời ghê tởm. Khái niệm tội
lỗi này, được hiểu như là sự phân rã của con người bên
trong và cả sự toàn vẹn của chúng ta, giúp chúng ta nhận
ra rằng tội lỗi đã hoạt động trong chúng ta rồi, và nó còn
hơn cả một suy nghĩ hay là một hành động.
1. TỘI LỖI GIỐNG NHƯ SỰ PHẢN NGHỊCH, LÀM
TÔI MỌI VÀ XA CÁCH
Tội lỗi quả thật là một quyền lực nô lệ (Rô-ma 6:17),
một thứ mà chúng ta tình nguyện ôm lấy khi phản
nghịch chống lại Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:1-7).
Trong sự biểu hiện ban đầu, tội lỗi là một hành động
phản nghịch khó hiểu chống lại Đấng Tạo Hóa tốt lành,
nhưng ngay lập tức nó trở thành một thái độ tiêu cực,
gây rối lâu dài, bày tỏ ra trong tất cả cách ý nghĩ, lời nói
và hành động gian ác. Việc trở thành tội nhân được khắc
họa—thật ra là định nghĩa—bởi một tình trạng xung đột
bên trong chống nghịch lại Đức Chúa Trời, những người
khác, và chính bản thân mình (Rô-ma 8:7; 7:23; Gia-cơ
4:4). Nếu tội lỗi là một tình trạng phản loạn chống lại
Đức Chúa Trời, thì nó cũng là một tình trạng xa cách với
Ngài (Sáng-thế Ký 3:8), là nguồn của sự sống, và những
tội nhân đang hướng đến sự tuyệt chủng không thể tránh
khỏi. Phản nghịch tạo ra khoảng cách, chia rẽ, và nó bao
hàm cả sự không trông cậy (Ê-phê-sô 2:12). Cái chết, sự
mục rữa mà chúng ta đã nhắc đến ở trên, hầu như chắc
chắn là sự phân ly trong tình trạng thù nghịch chống
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lại Đức Chúa Trời. Những sự xa cách như vậy cho thấy
chính nó trong những hành vi tội lỗi.
2. TỘI LỖI VỚI TƯ CÁCH LÀ HÀNH ĐỘNG
Nhiều khi chúng ta cho rằng tội lỗi là một vấn đề về
hành vi nghiêm trọng, điều này đúng. Thực tế, Kinh
Thánh phán rằng tội lỗi là sự vi phạm luật pháp (1 Giăng
3:4). Kinh Thánh nhấn mạnh hành vi xấu xa khi khắc
họa tội lỗi, bởi vì hành động bày tỏ tình trạng nội tại của
con người. Chúng là những bằng chứng có thể nhìn thấy
được của tình trạng tấm lòng con người khi trọng tâm
của sự tồn tại bị bại hoại. Đức Chúa Jêsus đã phán rõ
ràng, “Vì thật là từ bên trong, từ lòng người mà ra những
ác tưởng, ngoại tình, tà dâm, giết người, trộm cắp, tham
lam, ý xấu, gian trá, phóng đãng, con mắt độc ác, phạm
thượng, kiêu ngạo, ngu dại” (Mác 7:21, 22). Có một điều
gì đó sai lầm sâu sắc đối với nhân loại; có một sự mục nát
trong chính cốt lõi sự tồn tại của chúng ta. Một sự hiểu
biết về tội lỗi như một vấn đề về hành vi thì chẳng đủ để
bày tỏ sự tối tăm mù mịt của tình trạng cam go của nhân
loại. Một sự hiểu biết có giới hạn về tình trạng của con
người dẫn đến một sự hiểu biết hạn chế về cái giá vô đối
trong sự hy sinh của Con Đức Chúa Trời.
3. GIẢI PHÁP CỦA NAN ĐỀ TỘI LỖI
Giải pháp cuối cùng của nan đề tội lỗi là sự chết chứ
chẳng phải là việc điều chỉnh hành vi, ngay cả khi điều
ấy xảy ra nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Đấng
Christ đã chết một cái chết đau đớn nhất, xa cách khỏi
Cha Ngài (Ma-thi-ơ 27:46). Bản tánh của nhân loại suy
đồi sẽ chẳng thể nào chắp vá được, ngoài việc hủy diệt
nó đi. Điều đó đã được thực hiện trên thập tự giá của
Đấng Christ! Ngài chẳng yêu cầu gì ngoài một sự tái sinh
(Giăng 3:5), một sự tạo dựng mới (2 Cô-rinh-tô 5:17),
được mang lại nhờ quyền năng của sự phục sinh Ngài (1
Cô-rinh-tô 15:44, 45). Giờ đây, chúng ta đang đấu tranh
trong một thế giới tội lỗi, nhưng vào thời điểm Đấng
Christ trở lại, bản tánh con người tội lỗi của chúng ta sẽ
bị xóa bỏ, và chúng ta sẽ mặc lấy sự không hay hư nát
(câu 52, 53).
_______________________________________________________
Angel Manuel Rodríguez đã nghỉ hưu sau khi phụng sự với vai trò
là mục sư, giáo sư và là nhà thần học.
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