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Lôøi Töïa 

              

Nhöõng caâu hoûi đuïng đeán nieàm tin, chuùng ta thöôøng 

“löôøi” tìm hieåu nôi ngöôøi cuõng nhö nôi mình vaø keå nhö 

khoâng caàn giaûi đaùp, cöù “tin đaïi” cho xong vieäc hay ngöôøi ta 

tin thì mình cuõng tin. Tin nhö vaäy deã đi đeán “meâ tín” hay 

“cuoàng tín.” Cöù thaày noùi, muïc-sö noùi, hay baát cöù ngöôøi naøo 

mang daáu hieäu chöùc saéc toân giaùo noùi laø đuùng. Rieâng Cô 

Đoác Giaùo coù Kinh Thaùnh vaø Cô đoác nhaân chaân chính  

“ngaøy naøo cuõng tra xem Kinh-Thaùnh đeå xem lôøi giaûng (cuûa 

caùc muïc sö hay ngöôøi daïy đaïo) coù thaät chaêng”(Coâng vuï 

17:11). 

Vôùi tinh thaàn treân, oâng Dieäp-Dung đaõ tra xem Kinh 

Thaùnh đeå vieát quyeån saùch“Giaûi-Đaùp 306 Caâu Hoûi Cuûa Tín 

Höõu Cô Đoác.” Môøi quyù vị đoïc, quyù vị đoàng yù – vöõng nieàm 

tin vaø giuùp chuùng ta “thöôøng-thöôøng saün-saøng đeå traû lôøi 

moïi ngöôøi hoûi leõ veà söï troâng-caäy (nieàm tin) trong anh em”(I 

Phi-e-rô 3:15). Quyù vị coù theå khoâng đoàng yù veà söï giaûi đaùp 

cuûa oâng, chuùng ta thöû chöùng-minh nieàm tin mình “đuùng” 

nhö Kinh-Thaùnh daïy. 

Kinh Thaùnh định nghĩa tin hay đöùc-tin phaûi laø “söï 

bieát chaéc vöõng-vaøng cuûa nhöõng đieàu mình đang troâng 

mong, laø baèng-côù cuûa nhöõng đieàu mình chaúng xem thaáy” 

(Heâ-bô-rô 11:1). Coù nhö vaäy, chuùng ta môùi coù theå “đem 

loøng tin troïn-veïn maø nhaän laáy” (I Ti-moâ-theâ 1:15).  

Haõy tìm giaûi-đaùp đuùng vôùi Kinh Thaùnh đeå “bieát 

chaéc vöõng-vaøng” trong nieàm tin. 

 

Muïc-sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình 

Chuû Bieân Baùo AÙnh Saùng 

El Cajon, California, Hoa Kyø 
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Lôøi Giôùi Thieäu I 

 

Toâi haân haïnh đöôïc OÂng Dieäp Dung cho đoïc tröôùc 

baûn thaûo đeå coù yù kieán veà taùc phaåm do oâng soaïn thaûo. Đaây 

laø moät coâng trình bieân soaïn raát coâng phu. Taùc giaû đaõ đeå ra 

raát nhieàu thì giôø, coâng söùc đeå tìm đoïc, söu khaûo taøi lieäu 

trong khi thöïc hieän quyeån saùch naøy. Saùch goàm 10 chöông, 

giaûi đaùp 306 caâu hoûi maø Cô Đoác nhaân coù theå thaéc maéc. Taùc 

giaû duøng ngoân töø bình dị, trong saùng đeå moïi ngöôøi coù theå 

hieåu. Theå “vaán đaùp” giuùp cho taùc phaåm haáp daãn hôn. 

Ngöôøi đoïc khoâng caàn phaûi đoïc töø trang đaàu tôùi trang cuoái, 

maø coù theå xem phaàn muïc luïc, tìm vaán đeà mình thaéc maéc 

maø đoïc. Ngöôøi đoïc seõ nhaän ra nhöõng taøi lieäu, nhöõng thoâng 

tin thaät doài daøo vaø nhöõng daãn chöùng taùc giaû đöa ra raát đaùng 

tin caäy.  ÔÛ moät soá vaán đeà khi caàn, taùc giaû cuõng đi vaøo chieàu 

saâu kieán thöùc caàn thieát. Taùc phaåm naøy khoâng nhöõng boå ích 

cho Cô Đoác nhaân maø coøn höõu duïng cho taát caû nhöõng ai 

muoán  tìm hieåu đôøi soáng taâm linh. Toâi traân troïng giôùi thieäu 

taùc phaåm giaù trị naøy đeán quyù đoäc giaû. 

 

Baùc sĩ Chaâu Ngoïc Hieäp  

Chuû Bieân Baùo Neáp Soáng Môùi 

Jacksonville, Florida 
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Lôøi Giôùi Thieäu II 

 

Hai möôi saùu naêm tröôùc đaây, khi môùi trôû veà trong Cöùu 

Chuùa Jeâsus Christ vaø baét đaàu hoïc taäp lôøi Chuùa trong Hoäi Thaùnh 

Tin Laønh Vieät Nam, nhieàu khi toâi hoái tieác caû moät thôøi thô aáu đaõ 

boû phí quaù nhiều thôøi gian đeå đeo đuoåi nhöõng trieát lyù toân giaùo hö 

khoâng, cuoái cuøng môùi nhaän bieát raèng suoát nhöõng ngaøn naêm loaøi 

ngöôøi, khoâng coù moät ai thöïc hieän đöôïc. 

Söï kieän đöôïc Chuùa tha toäi, đöôïc taùi sinh đeå đöôïc laøm 

con Đức Chuùa Trôøi quaû laø moät söï kiện kyø dieäu, vĩ đaïi vaø tuyệt 

vôøi maø tröôùc kia chính toâi khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi. Loøng 

toâi muoán hoïc Lôøi Chuùa đeå buø laïi söï uoång phí noùi treân. Moãi khi 

coù dịp tieän, toâi đeán nhaø saùch Tin Laønh ôû An Đoâng tìm nhöõng taøi 

lieäu thuoäc linh đem veà nhaø đoïc đi đoïc laïi.  

Đöùc tin non nôùt cuûa toâi vaøo buoåi ban đaàu aáy đöôïc lôùn leân 

trong moät hoaøn caûnh phöùc tạp vì nhöõng raøng buoäc chính trị, toân 

giaùo, gia đình, baïn höõu  gaàn xa . . . Vôùi caùi tin đoàn oâng cöïu đaïi 

đöùc tin Chuùa, toâi đöôïc nhieàu ngöôøi thaêm vieáng hoûi han. Nhiều vị 

cao nieân, hoïc thöùc đeán töø nhöõng giaùo phaùi khaùc nhau trong cuøng 

moät đöùc tin thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi. Hoï chia xeû cho toâi nhiều 

đeà taøi khaùc nhau trong moät quyeån Kinh Thaùnh. Toâi kieân nhaãn 

laéng nghe nhöõng giaùo lyù khaùc nhau từ nhöõng caù nhaân, nhöõng 

giaùo hoäi hay giaùo phaùi khaùc nhau aáy. Baïn beø beân Phật Giaùo thì 

muoán hieåu nguyeân nhaân naøo khieán toâi töø boû Phật Giaùo . . . Naøo 

laø anh em Coâng Giaùo, Phật Giaùo, Cao Đaøi, Thieàn Yoga, Thiền 

Thoâng Thieân Hoïc, Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va, Thaùnh Höõu Ngaøy 

Sau Cuûa Chuùa Gieâ-su Ki-toâ (Mormon), Cô Đoác Phuïc Laâm An 

Thaát Nhaät, Nguõ Tuần . . .  

Coù moät đieàu đaëc biệt laø hoaøn caûnh khoù khaên khoâng bao 

giôø ngaên trôû đöôïc ôn thöông xoùt cuûa Chuùa vì Ngaøi luoân luoân môû 

cho toâi nhieàu cô hoäi hoïc Lôøi Ngaøi. Suoát 18 năm soáng ôû queâ nhaø, 

toâi đaõ đöôïc tham gia nhöõng lôùp hoïc chui vaø gần 8 năm nay toâi ra 

tî nạn ôû nöôùc ngoaøi, Chuùa cho toâi nhieàu cô hoäi hôn đeå hoïc taäp 
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Lôøi Chuùa. Thôøi gian đaùng quí nhaát đoái vôùi toâi laø đöôïc soáng trong 

caùc traïi tî nạn hôn bảy naêm đeå chung đuïng vôùi haøng ngaøn ngöôøi 

oâ hôïp veà saéc toäc, văn hoùa, toân giaùo, chính kieán . . . Trong hoaøn 

caûnh quyù baùu nầy, toâi coù cô hoäi đoïc baûn thaûo quyển saùch “GIẢI 

ĐAÙP 306 CAÂU HỎI CỦA TÍN HỮU CƠ ĐOÁC” cuûa taùc giả Dieäp 

Dung. Đaây laø moät quyển saùch maø toâi nghĩ raèng nhiều ngöôøi cần 

coù trong tay đeå luùc naøo cuõng coù thể tra cöùu nhöõng thaéc maéc 

thuoäc linh căn baûn. 

Qua taùc phẩm “Giải Đaùp 306 Caâu Hoûi Cuûa Tín Höõu Cô 

Đoác,” toâi đöôïc tieáp thu, đöôïc laøm saùng toû vôùi rất nhiều kiến thöùc 

cần thieát vaø quan troïng. Töø nhöõng thaéc maéc veà lịch söû đaïo Chuùa, 

veà caùc khuynh höôùng khaùc nhau trong söï theå hieän đöùc tin vôùi 

giaùo phaùi, veà caùch thôø phöôïng, veà Lôøi Soáng vaø truyền thoáng, veà 

tín lyù vaø giaùo lyù, veà Hoäi Thaùnh vaø giaùo quyeàn qua những giai 

đoaïn lịch söû theá giôùi noùi chung vaø Vieät Nam noùi rieâng. . . Quyển 

saùch đaõ cho toâi nhöõng lôøi giaûi đaùp vöøa suùc tích vöøa phong phuù vaø 

raát roõ raøng vôùi nhieàu taøi lieäu thaàn hoïc coù giaù trị maø taùc giaû đaõ 

chịu khoù toång hôïp töø nhieàu nguoàn thaønh moät quyeån saùch goïn 

gaøng saùng suûa. 

Thôøi đaïi cuûa chuùng ta hoâm nay laïi đaày daãy thoâng tin vöøa 

nhanh vừa roäng maø thôøi gian của chuùng ta lại bị chieám bôûi nhiều 

nhu cầu böùc thieát khaùc nhau, neân nhieàu khi chuùng ta luùng tuùng 

tröôùc nhöõng taøi lieäu daày coäm phaûi mất nhieàu thôøi gian môùi đoïc 

heát đöôïc. ÔÛ đaây, quyển saùch “Giải Đaùp 306 Caâu Hoûi Của Tín 

Höõu Cô Đoác” laø moät quyển saùch khoâng quaù daày đeán noãi ngöôøi 

đoïc phaûi maát nhieàu thôøi gian. Taùc giaû đaõ coâ đoïng nhieàu noäi dung 

giaùo khoa thaàn hoïc Thaùnh Kinh vaø lịch söû Hoäi Thaùnh raát phong 

phuù giuùp ngöôøi đoïc coù moät kho kieán thöùc thuoäc linh vöøa suùc tích 

vöøa goïn nheï đeå vöõng tin vaø đeå haàu vieäc Chuùa. Vôùi lôøi vaên saùng 

suûa, bình dị chöùa đöïng nhöõng söû liệu vaø quan đieåm thaàn hoïc 

đöôïc neâu leân baèng nhöõng caâu hoûi vaø caâu traû lôøi laøm cho ngöôøi 

đoïc caûm thấy vui thích muoán đoïc theâm hoaëc đoïc đi đoïc laïi maø 

khoâng chaùn. Taùc giaû Dieäp Dung đaõ bieân soaïn moät quyển saùch 

mang noäi dung saâu saéc, thöïc tế, phoå thoâng giuùp ngöôøi đoïc deã 
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hieåu, deã nhôù vaø baét đaàu ôû baát cöù moät trang naøo hay moät caâu naøo 

cuõng caûm thaáy thích thuù cả.   

Caùm ôn Chuùa đaõ trang bị cho taùc giả nhöõng ta-laâng xuaát 

saéc đeå anh đoùng goùp vaøo kho taøng văn phaåm Cô Đoác moät quyển 

saùch cần thieát giuùp con daân Chuùa coù theâm kieán thöùc thuoäc linh 

haàu coù theå giaûi đaùp cho baát cứ ai những thaéc maéc veà đaïo Chuùa 

vaø daét daãn linh hoàn toäi nhaân trôû veà tieáp nhận ôn cöùu roãi trong 

Cöùu Chuùa Jeâsus Christ, đoàng thôøi cuõng giuùp đôøi soáng thuoäc linh 

cuûa mình theâm vöõng tin, vui möøng, phöôùc hạnh giöõa moät theá giôùi 

đaày baát traéc, đaày dị bieät naày. Con daân Chuùa trong baát cöù giaùo 

phaùi naøo, thaäm chí nhöõng ngöôøi theo caùc toân giaùo khaùc, khi đoïc 

quyển saùch naày seõ laáy laøm thoûa maõn vì haøng traêm thaéc maéc cô 

baûn veà Đaïo Chuùa đöôïc giaõi baøy moät caùch khoa hoïc vaø maïch laïc 

vôùi nhöõng tö lieäu đöôïc tröng daãn coù nguoàn goác. Baát cöù ai đoïc 

qua quyển saùch naày cuõng seõ thoûa loøng. Người haàu việc Chuùa raát 

caàn coù quyeån saùch naày đeå tra cöùu, vì trí nhôù cuûa mình khoâng 

chöùa heát nhöõng taøi lieäu thuoäc linh caàn thieát  moãi khi mình caàn 

đeán. 

            Laø moät ngöôøi đaõ đöôïc thöôûng thöùc quyển saùch “Giaûi Đaùp 

306 Caâu Hoûi Cuûa Tín Höõu Cô Đoác,” toâi haân hạnh giôùi thieäu 

quyeån saùch naày đeán caùc toâi tôù Chuùa cuõng nhö con daân Chuùa 

trong vaø ngoaøi nöôùc Việt Nam. 

 

Muïc sö Joshua Nguyễn Huệ Nhật 

Cöïu Đaïi Đöùc Thích Hueä Nhaät 

Mùuøa Đoâng 2006, Berlin, Germany 
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TOÂN GIAÙO THEÁ GIÔÙI  

 

 

H1. Ai saùng laäp AÁn Đoä Giaùo? 

                      

AÁn Đoä Giaùo ra đôøi ôû AÁn Đoä caùch đaây vaøo khoaûng 4.000 

naêm, nhöng khoâng coù ngöôøi saùng laäp. AÁn Đoä Giaùo laø moät toân 

giaùo coù truyeàn thoáng laâu đôøi cuûa vaên hoùa AÁn đoä, vaø laø moät toân 

giaùo lôùn, coù khoaûng 80% daân soá AÁn Đoä theo toân giaùo naøy. Ngaøy 

nay, AÁn Đoä Giaùo pha troän vôùi Baø La Moân Giaùo vaø Phaät Giaùo. 

AÁn Đoä Giaùo khoâng đaët naëng giaùo quyeàn vaø tín lyù, neân ngöôøi 

theo AÁn Đoä Giaùo coù theå tin thuyeát đoäc thaàn hay đa thaàn đeàu 

đöôïc dung naïp. 

AÁn Đoä Giaùo coù truyeàn thoáng chia xaõ hoäi ra thaønh đaúng 

caáp đeå phaân bieät đoái xöû trong giao teá, hoân nhaân, huøn haïp laøm aên 

buoân baùn. Vì theá, AÁn Đoä Giaùo đaõ chia xaõ hoäi AÁn Đoä ra boán đaúng 

caáp rieâng bieät nhö sau: 

 

Baø-La-Moân (Brahmins): Đaïo sĩ, taêng löõ. 

Saùt-Đeá-Kî (Kshatriyas): Quan quyeàn, chieán sĩ. 

Pheä-Xaù (Vaisyas): Đieàn chuû, doanh gia. 

           Thuû-Đaø-La (Suødra): Noâng daân, laøm möôùn, đaày tôù. 

 

Đeå laøm giaûm bôùt söï khaùc bieät giöõa caùc đaúng caáp trong 

xaõ hoäi AÁn Đoä, vaøo khoaûng đaàu thaùng 9 naêm 2006, chaùnh phuû AÁn 

Đoä ra thoâng caùo seõ töôûng thöôûng 1.100 myõ kim cho ai baèng loøng 

laáy choàng hay laáy vôï ôû đaúng caáp thaáp hôn mình. 
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AÁn Đoä Giaùo tin caùc thaàn ôû trong caùc đoäng vaät coù söï soáng 

vaø đoà vaät voâ tri voâ giaùc nhö caây coái, goã, đaù. . . AÁn Đoä Giaùo thôø 

laïy moät thaàn chaùnh laø Brahman (Đaïi Linh Quang, Phaïm Thieân 

hay Đaïi Hoàn) vaø 33 thaàn phuï. Ba thaàn phuï maø haàu heát ngöôøi AÁn 

Đoä đeàu suøng baùi laø thaàn Brahma, thaàn Vishnu vaø thaàn Shiva. AÁn 

Đoä Giaùo cho raèng thaàn Brahma laø thaàn saùng taïo. Khi Brahma 

thôû ra thì moät vuõ truï đöôïc thaønh hình, khi Brahma hít hôi thôû vaøo 

thì vuõ truï aáy bị tieâu dieät. Thaàn Brahma cuõng đöôïc coi laø thaàn coù 

traùch nhieäm quaûn lyù vieäc luaân hoài. Thaàn naøy coù boán đaàu vaø saùu 

tay. Boán đaàu đeå nhìn ra töù phía, thaáy roõ haønh vi xaáu toát cuûa moãi 

ngöôøi maø quyeát định cho soá phaän cuûa ngöôøi seõ đöôïc đaàu thai 

trong kieáp luaân hoài. Thaàn Vishnu coù saùu tay laø thaàn baûo hoä, duy 

trì vaø döôõng nuoâi söï saùng taïo cuûa thaàn Brahma. Thaàn Shiva coù 

boán tay vaø moät con maét ôû giöõa traùn, laø thaàn huûy dieät. Shiva cuõng 

laø thaàn cuûa noäi taâm. Thaàn naøy nhaûy muùa khoâng ngöøng taïo neân 

nhöõng gôïn soùng caáu thaønh vuõ truï noäi taâm. Con maét treân traùn cuûa 

Shiva chieáu vaøo laø tieâu dieät taát caû nhöõng gì đaõ coù trong vuõ truï 

noäi taâm đeå đöa taát caû vaøo tĩnh laëng.  

AÁn Đoä Giaùo khoâng chaáp nhaän thoâng tin cho raèng AÁn Đoä 

Giaùo thôø phöôïng 330 trieäu vị thaàn. Hoï cho đoù laø moät sai laàm 

trong söï dieãn dịch. Nhöng caên cöù vaøo söï thôø cuùng cuûa hoï ôû caùc 

đeàn chuøa vaø taïi caùc tö gia thì ngöôøi ta nghĩ raèng AÁn Đoä Giaùo thôø 

phöôïng haøng trieäu vị thaàn khaùc nhau. Daãu raèng, AÁn Đoä Giaùo 

thaät söï thôø raát nhieàu thaàn, nhöng vaãn cho mình laø đaïo thôø đoäc 

thaàn; vì hoï cho raèng taát caû caùc thaàn hoï thôø laïy đeàu xuaát phaùt töø 

moät thaàn chaùnh laø Brahman. AÁn Đoä Giaùo tin raèng moïi söï hieän 

höõu treân đôøi naøy, keå caû con ngöôøi, đeàu laø thị hieän cuûa thaàn 

Brahman. Thaàn Brahman laø söï hieän höõu duy nhaát, ngoaøi thaàn 

Brahman ra, khoâng coù söï hieän höõu naøo khaùc. AÁn Đoä Giaùo tin 

thaàn chaùnh ôû trong con ngöôøi vaø thuù vaät. Thuù vaät đöôïc coi laø 

thieâng lieâng. Rieâng con boø laø loaøi thuù vaät đöôïc AÁn Giaùo coi laø 

thieâng lieâng hôn heát, vì noù cho loaøi ngöôøi nhieàu hôn caùc loaøi thuù 

vaät khaùc, nhö söõa đeå uoáng vaø da đeå laøm giaøy deùp, trong luùc đoù 

con boø chỉ aên coû vaø nguõ coác maø thoâi. 



Toân Giaùo Theá Giôùi 

 

11 

Tín höõu AÁn Đoä Giaùo đem cuûa cuùng đeán caùc đeàn chuøa đeå 

daâng hieán cho caùc thaàn maø hoï thôø laïy. Hoï tin caùc đeàn chuøa laø 

nôi cö nguï cuûa caùc thaàn. Ngoaøi ra, ôû moãi nhaø cuûa tín höõu đeàu coù 

daønh rieâng moät phoøng hay moät nôi nhoû đeå laøm am thôø phöôïng 

caùc thaàn. Tín höõu cuûa toân giaùo naøy tin raèng caùc thaàn maø hoï thôø 

phöôïng taïi gia seõ xua đuoåi taø linh cho hoï vaø phuø hoä hoï laøm aên 

khaù giaû. 

AÁn Đoä Giaùo tin linh hoàn cuûa ngöôøi vaø thuù vaät đeàu phaûi 

chịu kieáp luaân hoài. Con ngöôøi soáng treân đôøi taïo ra nghieäp. Neáu 

con ngöôøi taïo ra nghieäp toát, seõ đöôïc đaàu thai vaøo choã giaøu sang 

danh voïng. Neáu con ngöôøi taïo ra nghieäp xaáu, seõ bị đaàu thai vaøo 

choã ngheøo heøn hay thaønh thuù vaät hoaëc coân truøng. 

AÁn Đoä Giaùo tin raèng, khi con ngöôøi dieät đöôïc heát caùc 

tham voïng theøm muoán thì linh hoàn seõ thoaùt ra khoûi voøng luaân hoài 

đeå nhaäp Nieát Baøn. Nieát Baøn laø moät traïng thaùi hoaøn toaøn haïnh 

phuùc, khoâng coøn đau khoå phieàn luïy, vaø cuõng khoâng coøn ham 

muoán đieàu gì nöõa. Ngoaøi ra, AÁn Đoä Giaùo coøn daïy tín höõu luyeän 

taäp Yoâga đeå töï cheá ngöï trí oùc, caùc giaùc quan vaø thaân theå cuûa 

mình, đeå taïo ra nhöõng theå nghieäm thaàn bí vaø söï keát hôïp linh hoàn 

caù nhaân vôùi tinh thaàn vuõ truï.  

Vaøo cuoái theá kyû 20, AÁn Đoä Giaùo coù khoaûng 800 trieäu tín 

höõu treân toaøn theá giôùi, đa soá ôû AÁn Đoä, Neâpal, Bangladesh, vaø 

caùc quoác gia ôû mieàn nam AÙ Chaâu. 

 

H2. Ai saùng laäp Laõo Giaùo?  

 

Laõo Giaùo do Laõo Töû khôûi xöôùng. Laõo Töû coù nghĩa laø 

“Thaày Giaø.” Theo huyeàn thoaïi, khi meï cuûa Laõo Töû aên moät traùi 

đaøo roài thuï thai. Baø mang thai đeán 80 naêm môùi sanh. Khi sanh ra 

đöùa con đaõ giaø, raâu toùc đeàu baïc, neân goïi laø Laõo Töû, coù nghĩa laø 

“Con Giaø.” Teân thaät cuûa Laõo Töû laøø Lyù Nhĩ, töï laø Baù Döông, ra 

đôøiø naêm 570 TCN, taïi laøng Khuùc Nhaân, huyeän Hoã, nöôùc Sôû nay 

thuoäc tỉnh Hoà Nam, Trung Quoác. Laõo Töû cuõng coù teân laø Thaùi 
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Thöôïng Laõo Quaân, taùc giaû cuûa saùch Đaïo Đöùc Kinh, moät quyeån 

saùch khaùi luaän veà trieát hoïc noåi tieáng trong thôøi đoù. Sau khi phuïc 

vuï moät thôøi gian daøi cho nhaø Chaâu vôùi chöùc vuï laø Quan Truï Haï 

Söû,  ghi cheùp lịch söû vaø troâng coi thö vieän nhaø vua. Khi thaáy nhaø 

Chaâu suy nhöôïc, Laõo Töû töø chöùc Quan Truï Haï Söû đeå đi veà 

phöông taây soáng cuoäc đôøi aån daät, roài maát toâng tích töø đoù. Huyeàn 

thoaïi cho raèng Laõo Töû đaõ đi veà coõi tieân. 

Saùch Non Nöôùc Vieät Nam xuaát baûn naêm 1999 cho bieát:  

“Trieát hoïc Laõo Töû chöùa đöïng nhöõng nhaân toá duy vaät töï 

phaùt, voâ thaàn vaø bieän chöùng. Laõo Töû laáy nhöõng quan 

nieäm duy vaät nguyeân thuûy ôû Trung Quoác, nhö khí aâm 

döông, laøm cô sôû cho heä thoáng trieát hoïc cuûa mình. Laõo 

Giaùo coi theå xaùc laø nguoàn coäi khoå sôû, taâm trí laø caùi goác 

phieàn luïy. Laøm gì cuõng phaûi xem xeùt cho thaáu heát vieäc 

đôøi, hieåu cho roõ heát tình ngöôøi, đem moät taám loøng thanh 

tịnh hö khoâng maø giao thieäp vôùi đôøi, khoâng coù söï vöông 

vaán naøo đeán taâm trí thì môùi thaáu hieåu đöôïc đaïo, đaït đeán 

caùi thuù ung dung, nhaøn nhaõ, sung söôùng, khoan thai. Coøn 

caùc vieäc đôøi thì khi xaûy đeán vieäc gì haõy öùng đoái vieäc aáy, 

duøng caùi leõ töï nhieân maø thuø öùng caùc vieäc töï nhieân roài 

đaâu cuõng seõ vaøo đoù. Phaøm vieäc gì ôû treân đôøi cuõng đeàu laø 

phuø phieám hö khoâng.”  

Ngaøy nay, Laõo Giaùo khoâng đöôïc đa soá quaàn chuùng Vieät 

Nam bieát đeán. Nhöng đaïo Cao Đaøi xem Laõo Giaùo, Khoång Giaùo 

vaø Phaät Giaùo laø ba đaïo quan troïng, neân Đöùc Giaùo Toâng cuûa đaïo 

Cao Đaøi coù ba haøng chöùc saéc cuûa ba toân giaùo naøy laøm phuï taù đeå 

đieàu khieån Cöûu Truøng Đaøi ôû Toøa Thaùnh Taây Ninh. 

Caùc nho sĩ töø Trung Quoác mang Laõo Giaùo vaøo Vieät Nam 

hoài theá kyû thöù nhaát cuûa Coâng Nguyeân. 

 

H3. Ai saùng laäp Nho Giaùo hay Khoång Giaùo? 

 

Nho Giaùo coù töø thôøi vua Phuïc Hi (2852-2737 TCN) beân 

Taøu, nhöng khoâng bieát ai laø ngöôøi saùng laäp. Nho Giaùo coù tröôùc 
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Khoång Giaùo hôn hai ngaøn naêm, đeán thôøi Khoång Töû thì Nho Giaùo 

môùi đöôïc cuûng coá vaø kieän toaøn bôûi caùc hoïc troø cuûa Khoång Töû 

nhö Taêng Saâm, Maïnh Töû . . . Bôûi leõ đoù, Nho Giaùo cuõng đöôïc goïi 

laø Khoång Giaùo hay Đaïo Khoång Maïnh. 

Khoång Phu Töû hay Khoång Töû, ngöôøi saùng laäp Khoång 

Giaùo, ra đôøi naêm 551(TCN), trong moät gia đình ngheøo ôû laøng 

Xöông Bình, nöôùc Loã, nay thuoäc tỉnh Sôn Đoâng, Trung Quoác. 

Khoång Töû moà coâi cha luùc môùi vöøa đöôïc boán tuoåi. Meï Khoång Töû 

phaûi taûo taàn đeå nuoâi con aên hoïc cho đeán nôi đeán choán. Đeán naêm 

19 tuoåi, Khoång Töû cöôùi vôï. OÂng coù ba ngöôøi con, moät trai vaø hai 

gaùi. Vaøo khoaûng 20 tuoåi, vì ngheøo tuùng, Khoång Töû phaûi laøm 

ngheà ôû möôùn cho gia đình cuûa quan đaàu tỉnh nôi oâng cö nguï. 

Đeán naêm 24 tuoåi, meï Khoång Töû qua đôøi. Sau khi maõn 

tang meï, Khoång Töû môû tröôøng daïy trieát hoïc veà coõi thieân nhieân 

vaø yù nghĩa cuûa cuoäc soáng. Chaúng bao laâu, caùc trieát lyù cuûa Khoång 

Töû đöôïc hoïc troø cuûa oâng đem phoå bieán khaép Trung Hoa. Vì 

Khoång Töû daïy caùc trieát lyù cao sieâu khaùc thöôøng neân đöôïc nhieàu 

ngöôøi ngöôõng moä vaø kính neå. Đeán naêm 52 tuoåi oâng đöôïc môøi 

laøm quan thaåm phaùn ôû tỉnh oâng cö nguï. Trong thôøi gian laøm quan 

thaåm phaùn oâng toû ra thanh lieâm, chính tröïc, thi haønh coâng lyù 

nghieâm tuùc, neân chaúng bao laâu tỉnh oâng khoâng coøn toäi phaïm 

nhieàu nhö tröôùc nöõa. 

Sau khi laøm quan thaåm phaùn đöôïc 4 naêm, Khoång Töû töø 

chöùc laøm quan thaåm phaùn. Sau đoù, oâng chu du qua nöôùc Veä, 

nöôùc Taàn, nöôùc Taán vaø nöôùc Sôû đeå phoå bieán trieát lyù “Tu thaân, Teà 

gia, Trị quoác vaø Bình thieân haï”cuûa mình đeán caùc vua quan nhaø 

nöôùc, haàu cho hoï bieát caûi caùch đöôøng loái trị daân đem thanh bình 

vaø thaïnh trị đeán cho toaøn daân Trung Hoa, nhöng khoâng đöôïc ai 

hoan ngheânh. Sau thaát baïi naøy, Khoång Töû trôû veà nguyeân quaùn 

luùc oâng 69 tuoåi, oâng tieáp tuïc vieát saùch vaø daïy hoïc. Ba naêm sau, 

Khoång Töû qua đôøi, höôûng thoï đöôïc 72 tuoåi, oâng đöôïc choân caát 

nôi sanh quaùn cuûa oâng. Sau khi cheát, Khoång Töû đeå laïi boä Töù Thö 

vaø Nguõ Kinh. Hai boä saùch naøy laø neàn taûng chính yeáu cuûa trieát 

hoïc đoâng phöông. AÛnh höôûng cuûa hai boä saùch cuõng đaõ aên saâu 
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vaøo neàn vaên hoùa Vieät Nam. Neân ngöôøi ta thöôøng thaáy caùc trieát 

lyù cuûa hai boä saùch naøy baøng baïc trong caùc caâu ca dao tuïc ngöõ 

cuûa ngöôøi daân Vieät hay trong caùc taùc phaåm vaên chöông noåi tieáng 

nhö: Đoaïn Tröôøng Taân Thanh, Luïc Vaân Tieân, Chinh Phuï Ngaâm, 

Cung Oaùn Ngaâm Khuùc, Ngoïn Coû Gioù Đuøa, Cha Con Nghĩa 

Naëng, Con Nhaø Ngheøo . . . 

Ngöôøi Trung Hoa tin raèng, tö töôûng cuûa Khoång Töû đaõ 

giuùp cho nöôùc Trung Hoa đang bị phaân chia töøng maûnh vuïn, loaïn 

laïc laàm than trôû neân oån định. Tö töôûng Khoång Töû cuõng giuùp 

naâng cao trình đoä đaïo đöùc cuûa ngöôøi Trung Hoa leân đeán choã toát 

đeïp hôn tröôùc. Neân sau khi Khoång Töû qua đôøi, đeå toû loøng thöông 

tieác moät nhaø hieàn trieát, ngöôøi Trung Hoa xaây vaên mieáu ôû nhieàu 

nôi đeå thôø phöôïng oâng. Nhöõng đieàu Khoång Töû daïy đöôïc duy trì 

trong heä thoáng giaùo duïc cuûa Trung Hoa suoát 2.000 naêm. 

     Luùc sanh tieàn, Khoång Töû chỉ coù yù định duøng caùc tö töôûng 

cuûa mình đeå taïo ra moät neàn giaùo duïc tinh thaàn đeå vua, quan vaø 

daân Trung Hoa hieåu bieát nhieäm vuï cuûa mình maø taïo ra moät xaõ 

hoäi an cö laïc nghieäp cho toaøn daân Trung Hoa. Nhöng töø đôøi nhaø 

Toáng trôû đi, ngöôøi ta đaõ bieán caùc trieát lyù cuûa Khoång Töû trôû thaønh 

nhöõng coâng cuï đeå giöõ vöõng ngai vaøng cuûa caùc vua chuùa vaø bao 

che neàn phong kieán toài teä cuûa Trung Hoa. Neân, khi cuoäc caùch 

maïng Taân Hôïi naêm 1911, do Toân Daät Tieân laõnh đaïo thaønh coâng, 

thì vieäc đaàu tieân maø ngöôøi Trung Hoa laøm laø keùo saäp töôïng 

Khoång Töû xuoáng đaát. Ngöôøi Trung Hoa cuûa theá heä naøy coi töôïng 

Khoång Töû laø moät bieåu töôïng đeå baûo toaøn quyeàn löïc cho vua 

chuùa suoát maáy ngaøn naêm qua ôû Trung Hoa. Ngöôøi Trung Hoa 

muoán chaám döùt cheá đoä quaân chuû phong kieán, đeå tieán boä vaø 

höôûng töï do daân chuû nhö nhöõng daân toäc khaùc treân theá giôùi. 

Sau khi nghieân cöùu kyõ caùc trieát lyù cuûa Khoång Töû, hoïc 

giaû ngaøy nay cho raèng Khoång Töû khoâng coù yù định taïo ra moät toân 

giaùo môùi, nhöng chỉ đöa ra caùc nguyeân taéc đaïo đöùc đeå con ngöôøi 

bieát caùch ôû đôøi vôùi nhau cho haøi hoøa hôïp tình hôïp lyù hôn. Caùc 

nguyeân taéc cö xöû ôû đôøi cuûa Khoång Töû thöôøng đöôïc nhaéc đeán 

trong daân gian nhö sau:    
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     Tam Cöông*: Ba moái quan heä hay ba caùch đoái xöû 

trong đaïo laøm ngöôøi: 

 Giöõa vua vaø quaàn thaàn: Quaân xöû thaàn töû, thaàn 

baát töû baát trung.  

 Giöõa cha vaø con: Phuï xöû töû vong, töû baát vong 

baát hieáu. 

 Giöõa vôï vaø choàng: Phu xöôùng phuï tuøy. 

a. Nguõ Thöôøng: Naêm đöùc tính maø ngöôøi quaân töû phaûi 

coù:  

 Nhaân: Loøng nhaân đöùc hay loøng thöông ngöôøi. 

 Leã: Cö xöû phaûi đaïo.  

 Nghĩa: Nhaân nghĩa, hieáu nghĩa; laøm vieäc theo 

đöôøng loái phaûi. 

 Trí: Hieåu bieát, khoân ngoan.  

 Tín: Trung tín, thaønh tín. 

b. Tam Toøng: Ba boån phaän cuûa ngöôøi phuï nöõ đoái vôùi 

gia đình.  

 Taïi gia toøng phuï: Luùc coøn ôû nhaø thì theo cha.  

 Xuaát giaù toøng phu: Khi laáy choàng theo choàng.  

 Phu töû toøng töû: Khi choàng cheát theo con trai. 

c. Töù Đöùc: Boán đöùc tính maø ngöôøi phuï nöõ phaûi coù:  

 Coâng: Sieâng naêng quaùn xuyeán vieäc nhaø, teà gia 

noäi  trôï, may vaù theâu thuøa. 

 Dung: Bieát trang đieåm vaø aên maëc töôm taát đeåû coù 

dung nhan duyeân daùng. 

 Ngoân: Lôøi noùi leã pheùp, oân hoøa, dịu daøng, aân haäu. 

 Haïnh: Tính neáùt đoan trang, đaèm thaém.  

   Ngöôøi ta tin raèng Khoång Giaùo du nhaäp vaøo Vieät Nam 

döôùi thôøi nhaø Haùn cai trị. Quan Thaùi Thuù Sĩ Nhieáp đem Kinh 

Thö vaø Kinh Thi vaøo heä thoáng giaùo duïc cuûa Vieät Nam trong 

khoaûng thôøi gian töø naêm 186 đeán naêm 225. Duø sau khi Vieät nam 

giaønh đöôïc đoäc laäp khoûi quyeàn đoâ hoä cuûa ngöôøi Trung Hoa, 
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nhöng heä thoáng giaùo duïc cuûa Vieät Nam vaãn giöõ nguyeân neàn giaùo 

duïc theo trieát lyù cuûa Khoång Töû.  

Vì Khoång Hoïc coù aûnh höôûng lôùn trong xaõ hoäi Vieät Nam, 

neân đeán đôøi nhaø Lyù (1070), ngöôøi Vieät đaõ laäp vaên mieáu đeå thôø 

Khoång Töû. Đeán đôøi nhaø Traàn thì đaõ coù nhieàu nhaø Khoång Hoïc tröù 

danh nhö Haøn Thuyeân, Chu Vaên An, Traàn Höng Đaïo, Nguyeãn 

Traõi, Nguyeãn Bỉnh Khieâm,Voõ Tröôøng Toaûn . . . Đeán đôøi nhaø Leâ 

(1428-1788), Khoång Giaùo trôû thaønh moät toân giaùo lôùn keùo daøi cho 

đeán đôøi nhaø Nguyeãn (1915). Trong thôøi naøy, moãi laøng đeàu coù nôi 

thôø Khoång Töû, rieâng Hueá vaø Haø Noäi coù vaên mieáu đeå thôø nhaø 

hieàn trieát naøy. 

Ngöôøi Vieät Nam nghe lôøi  Khoång Töû daïy: “Giao xaõ chi 

leã, sôû dĩ töï Thöôïng Đeá giaû” maø laäp baøn Voïng Thieân đeå thôø Trôøi. 

Caùc nhaø Khoång Hoïc Vieät Nam tin raèng moïi söï xaûy ra treân đôøi laø 

bôûi yù Trôøi hay Thieân Meänh. Hôn nöõa, hoï tin loaøi ngöôøi đaõ phaïm 

toäi vôùi Trôøi nhö lôøi Khoång Töû daïy: “Hoaïch toäi ö Thieân voâ sôû đaûo 

giaû.” Khoång HoÏc coøn tin raèng Trôøi laø Đaáng ban phöôùc cho ngöôøi 

vaâng phuïc Ngaøi, nhö caâu noùi: “Thuaän Thieân giaû toàn” vaø giaùng 

hoïa cho nhöõng keû choáng đoái Ngaøi, “Nghịch Thieân giaû vong.” 

Đeán thôøi Phaùp thuoäc, Khoång Giaùo khoâng coøn thịnh haønh 

nhö tröôùc nöõa, khi chính quyeàn Phaùp ngöng caùc kyø Thi Höông vaø 

Thi Hoäi ôû Baéc Kyø vaøo naêm 1915 vaø ôû Trung Kyø vaøo naêm 1919. 

Tuy nhieân, vieäc thôø phöôïng Khoång Töû vaø caùc baäc hieàn Nho vaãn 

coøn toàn taïi trong xaõ hoäi Vieät Nam cho đeán ngaøy nay. 

 

 Ghi chuù:  Moät hoïc giaû cho bieát caâu noùi, “Quaân xöû thaàn 

töû, thaàn baát töû baát trung. Phuï xöû töû vong, töû baát vong baát 

hieáu . . .” khoâng phaûi cuûa Khoång Töû, nhöng laø lôøi noùi 

cuûa Haùn Vuõ Đeá. Haùn Vuõ Đeá đeà xöùng ra caùc caâu noùi naày 

roài gaùn cho Khoång Töû đeå ngöôøi daân Trung Hoa deã tin 

theo, haàu cho Haùn Vuõ Đeá deã beà cai trị daân chuùng Trung 

Hoa. 
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H4. Ai saùng laäp Phaät Giaùo? 

 

Thaùi töû Taát-Đaït-Đa Goâ-Ta-Ma (Siddhartha Gautama) 

saùng laäp Phaät Giaùo vaøo khoaûng naêm 528 (TCN) taïi AÁn Đoä. Thaùi 

töû Taát Đaït Đa ra đôøi naêm 563 (TCN ) taïi thaønh  Ca-Tyø- La-Veä 

(Kapilavaster), ngaøy xöa thuoäc AÁn Đoä, nay thuoäc mieàn nam xöù 

Neâpal.Thaân sinh cuûa thaùi töû laøTịnh Phaïn (Suddhodhana), moät 

tieåu vöông coù theá löïc vaø giaøu sang cuûa boä toäc Shakya. 

Đeán naêm 18 tuoåi, thaùi töû Taát Đaït Đa vaâng leänh vua cha, 

cöôùi ngöôøi em hoï teân Yasodhara laøm vôï. Sau thôøi gian chung 

soáng, hai vôï choàng coù đöôïc moät ngöôøi con trai, đaët teân laø La Haàu 

La. Cuoäc soáng treân nhung luïa trong hoaøng cung khoâng đem laïi 

cho thaùi töû Taát Đaït Đa moät söï thoûa loøng. Traùi laïi, thaùi töû luoân 

caûm thaáy moät söï troáng roãng khoù chịu trong taâm hoàn mình. 

Theo tuïc truyeàn, vaøo naêm thaùi töû Taát Đaït Đa 29 tuoåi, luùc 

đi daïo ngoaøi thaønh, thaùi töû gaëp moät cuï giaø, moät ngöôøi đau beänh 

vaø nhìn thaáy moät xaùc cheát. Nhöõng đieàu naøy laøm cho thaùi töû nhaän 

ra cuoäc đôøi chỉ laø sanh, laõo, bịnh, töû, vaø đôøi ngöôøi chỉ laø bieån 

khoå, neân thaùi töû quyeát định töø giaõ gia đình vôï con, tieàn taøi vaø 

danh voïng đeå trôû thaønh moät tu sĩ haønh khaát đi tìm aùnh saùng cho 

söï sieâu thoaùt vaø chaân lyù voâ bieân. 

Trong noã löïc taàm đaïo, thaùi töû Taát Đaït Đa tieáp xuùc vôùi 

caùc aån sĩ đeå tìm hieåu AÁn Đoä Giaùo, nhöng  khoâng thoûa loøng veà heä 

thoáng phaåm traät vaø caùch khoå tu cuûa toân giaùo naøy. Sau đoù, thaùi töû 

đi leân nuùi Tuyeát Sôn, vôùi hy voïng aùp duïng phöông phaùp khoå tu 

seõ đem laïi cho chính mình söï giaùc ngoä. Traûi qua 6 naêm khoå tu 

treân nuùi khoâng đem laïi cho thaùi töû keát quaû nhö mong muoán. Moät 

hoâm, thaùi töû quyeát định lìa boû nôi khoå tu đeå đi đeán bôø soâng Ni 

Lieân, ôû vuøng Buddh Gaya, thuoäc tỉnh Bihar. Sau khi taém röûa 

xong vaø uoáng moät baùt söõa do moät coâ gaùi chaên chieân mang đeán 

cho. Thaùi töû quyeát định ngoài thieàn döôùi boùng caây boà đeà cho đeán 

khi naøo tìm ra đöôïc chaân lyù voâ bieân vaø sieâu thoaùt môùi thoâi. Đeán 

ngaøy thöù 43, thaùi töû Taát Đaït Đa nhaän thaáy mình giaùc ngoä, töùc laø 

hieåu bieát heát moïi bí maät cuûa cuoäc đôøi vaø vuõ truï. Sau đoù thaùi töû 
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Taát Đaït Đa tuyeân boá đaéc đaïo vaø thaønh Phaät, vì đaõ tìm ra đöôïc 

chaân lyù voâ bieân vaø sieâu thoaùt cuøng caên nguyeân cuûa söï soáng vaø 

söï cheát qua khoå haïnh. Nhö vaäy, thaùi töû Taát Đaït Đa thaønh Phaät 

naêm 35 tuoåi, laáy danh hieäu laø Thích Ca Maâu Ni (Sakya Muni). 

Sau khi đaéc đaïo, thaùi töû cuøng caùc moân đeä đi veà mieàn soâng Haèng 

(Gaêng) thu thaäp theâm moân đeä vaø rao giaûng phöông caùch tu haønh. 

Thaùi töû cho raèng neáu ai laøm đuùng theo lôøi giaûng daïy cuûa ngaøi 

đeàu coù theå thaønh Phaät; duø con kieán con saâu laøm đuùng theo lôøi 

ngaøi giaûng daïy cuõng coù theå thaønh Phaät nhö ngaøi, maø khi đaõ 

thaønh Phaät roài thì đöông nhieân thoaùt ra khoûi kieáp luaân hoài vaø 

khoâng coøn ôû trong voøng sanh, laõo, bịnh, töû nöõa. 

Kinh Phaät cho bieát vaøo moät đeâm đeïp trôøi, caùc moân đeä 

quaây quaàn beân Phaät Thích Ca đeå nghe thuyeát phaùp. Phaät Thích 

Ca chỉ ngoùn tay veà phía maët traêng noùi raèng: "Kia laø maët traêng, 

cöù ngoù theo ngoùn tay ta thì thaáy maët traêng, nhöng neân nhôù ngoùn 

tay ta khoâng phaûi laø maët traêng. Nhöõng lôøi ta giaûng veà đaïo cuõng 

vaäy. Caùc ngöôi cöù nghe theo lôøi ta giaûng maø tìm đaïo, nhöng neân 

nhôù lôøi giaûng cuûa ta khoâng phaûi laø đaïo; theo lôøi ta daïy töï mình 

haønh trì, tu hoïc đeå giaûi thoaùt; caùc ngöôi haõy duøng trí tueä đeå nhaän 

xeùt nhöõng lôøi cuûa ta roài haõy töï mình thaép đuoác maø đi.”  

Thuyeát luaân hoài cuûa Phaät Giaùo coù nguoàn goác töø AÁn Đoä 

Giaùo vaø Baø-La-Moân Giaùo. Kinh Phaät cho raèng, gieo nhaân laønh 

seõ gaët traùi toát, coøn đau khoå laø do duïc. Muoán heát đau khoå phaûi 

dieät duïc. Đieàu thieän vaø aùc cuûa moãi kieáp ngöôøi tích luõy taïo ra 

“nghieäp.” Neáu taïo “nghieäp” toát seõ đaàu thai leân kieáp laøm ngöôøi 

coù địa vị giaøu sang danh voïng. Neáu taïo “nghieäp” xaáu seõ đaàu thai 

leân kieáp laøm ngöôøi ngheøo heøn khoå cöïc hay đieåu thuù coân truøng. 

Moïi söï xaûy ra trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ôû traàn gian, duø toát 

hay xaáu laø do “nghieäp baùo” tích luõy töø muoân ngaøn kieáp tröôùc. 

Khi naøo con ngöôøi dieät đöôïc heát tham, saân si, hyû noä, aùi oá seõ đoaït 

đöôïc Nieát Baøn. Khi con ngöôøi đoaït đöôïc Nieát Baøn laø thoaùt ra 

khoûi voøng luaân hoài, hoaøn toaøn haïnh phuùc, khoâng coøn đau khoå 

phieàn luïy nöõa, nhö ngoïn đeøn đaõ taét, baùnh xe ngöøng quay, doøng 

suoái ngöøng chaûy, traùi boùng xeïp hôi . . . 
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Giaùo lyù nhaø Phaät daïy khoâng coù OÂng Trôøi, Thieân Chuùa 

hay Đaáng Taïo Hoùa. Phaät Giaùo cho raèng moïi vaät treân theá gian 

naøy töï nhieân maø coù vaø töï nhieân maø toàn taïi. Thaùi döông heä töï vaän 

haønh theo luaät thieân nhieân, khoâng caàn phaûi coù Đaáng thieâng lieâng 

naøo đieàu haønh söï vaän chuyeån cuûa noù. Tuy vaäy, trong tieàm thöùc 

cuûa đa soá ngöôøi cho mình theo đaïo Phaät đeàu tin raèng, coù OÂng 

Trôøi ôû treân cao đang đieàu haønh vuõ truï naøy vaø soá phaän cuûa con 

ngöôøi ôû traàn gian. Phaät Giaùo coøn daïy laø con ngöôøi khoâng coù linh 

hoàn; con ngöôøi chỉ laø söï keát hôïp cuûa 5 yeáu toá taâm lyù vaø sinh lyù laø 

vaät chaát, caûm giaùc, nhaän thöùc, taâm thaàn vaø löông taâm maø Phaät 

Giaùo goïi laø “Nguõ Uaån” (saéc uaån, thoï uaån, töôûng uaån, haønh uaån, 

thöùc uaån). Khi thaân xaùc cheát, Nguõ Uaån trôû veà chung töû chôø gaëp 

“cô duyeân” đeå luaân hoài đaàu thai qua kieáp khaùc. 

Phaät Thích Ca cho bieát đaõ coù haèng haø sa soá Phaät, taát caû 

chuùng sinh đeàu coù theå thaønh Phaät. Neáu muoán thaønh Phaät phaûi 

giöõ đöôïc heát caùc giôùi caám cuûa luaät taïng nhaát laø giôùi caám saùt 

sanh. Phaät Thích Ca cho raèng đi boä laø gieát coân truøng döôùi chaân, 

uoáng moät ly nöôùc laõ laø đaõ gieát cheát baùt vaïn töù thieân (84.000) con 

sanh vaät đang soáng trong ly nöôùc maø mình môùi vöøa uoáng đoù. Suy 

ra, theo trieát lyù cuûa Phaät thì chỉ vieäc đi boä treân đaát hay uoáng moät 

ly nöôùc laõ laø đaõ phaïm toäi saùt sanh, töùc laø phaïm giôùi caám quan 

troïng baäc nhaát cuûa nhaø Phaät roài. Vaäy, vieäc tu đeå thaønh Phaät laø 

đieàu khoù coù theå đaït đöôïc. Neân, töø ngaøy Đöùc Thích Ca đeà xöùng ra 

thuyeát Voâ Ngaõ cho đeán nay đaõ hôn 2.500 naêm roài maø chöa thaáy 

coù moät baäc chaân tu naøo đaõ thaønh Phaät đeå cho ngöôøi ta thôø laïy. 

 Nhaèm muïc đích laøm theo caùc giaùo lyù cuûa nhaø Phaät vaø 

khoâng phaïm giôùi caám saùt sanh cuûa luaät taïng, đa soá caùc nhaø sö 

cuûa Phaät Giaùo aên chay tröôøng vaø khoâng coù vôï con hay laøm aên 

buoân baùn. Traùi laïi, haàu heát caùc nhaø sö cuûa Phaät Giaùo Nhaät Baûn 

aên maën, coù vôï con, coù cô sôû kinh doanh laøm aên buoân baùn nhö 

ngöôøi đôøi phaøm tuïc, nhöng hoï vaãn khoâng xem đoù laø vi phaïm giôùi 

caám cuûa nhaø Phaät! 

Naêm 483 (TCN), Phaät Thích Ca đi đeán vuøng Kusinagara 

thuoäc xöù Neâpal đeå thaêm moät ngöôøi baïn laøm ngheà thôï reøn. Theo 
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taøi lieäu cuûa Microsoft Encyclopedia cho raèng trong böõa côm vôùi 

ngöôøi baïn naøy, Phaät Thích Ca aên nhaèm moät mieáng thịt heo đaõ 

thiu neân bị cheát vì ngoä đoäc. Nhöng Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät 

Nam cho raèng Phaät Thích Ca đaõ qua đôøi vì aên truùng nhaàm naám 

đoäc đeå chöùng toû laø Phaät Thích Ca đaõ aên chay cho đeán hôi thôû 

cuoái cuøng. Thaät ra, ai cho Phaät moùn gì, ngaøi aên moùn naáy, baát keå 

chay hay maën. Phaät Thích Ca höôûng thoï đöôïc 80 tuoåi.  

Söû lieäu cho bieát vaøo naêm 161, nhaø sö Khaâu Đaø La 

(Ksudra) duøng đöôøng bieån đi töø AÁn đoä, töùc laø nöôùc Thieân Truùc 

ngaøy xöa, đeán tỉnh Baéc Ninh, Vieät Nam, đeå truyeàn baù Phaät Giaùo 

Nam Toâng. Đeán theá kyû thöù hai, moät soá nhaø sö töø Trung Quoác 

đeán Vieät Nam đeå truyeàn baù Phaät Giaùo Baéc Toâng. 

Vì Phaät Giaùo thích hôïp vôùi phong tuïc vaø taäp quaùn cuûa 

ngöôøi Vieät neân Đaïo Phaät baønh tröôùng vaø phaùt trieån raát nhanh 

choùng. Chaúng bao laâu, Phaät Giaùo trôû thaønh Quoác Giaùo töø trieàu 

đaïi nhaø Đinh (theá kyû IX), nhaø Leâ, nhaø Lyù đeán trieàu đaïi nhaø Traàn 

(theá kyû XIV). Chính Vua Lyù Thaùi Toå xuaát thaân töø moät chuù tieåu 

cuûa chuø Tieân Sôn. Vua Traàn Nhaân Toâng, sau khi thaéng đöôïc giaëc 

Nguyeân, đaõ xuaát gia đeå thaønh laäp moân phaùi Thieàn Truùc Laâm. 

Trong thôøi kyø naøy, ôû Vieät Nam moãi laøng đeàu coù chuøa. Chuøa 

khoâng chỉ laø nôi hoaït đoäng veà toân giaùo nhöng cuõng laø nôi đeå daân 

laøng toå chöùc caùc buoåi hoäi heø, hoïc kinh, hoïc chöõ do caùc nhaø sö 

giaûng daïy. Saân chuøa laø nôi đeå daân laøng nhoùm chôï. Vöôøn chuøa laø 

nôi theà non heïn bieån cuûa trai gaùi trong laøng.  

Vaøo naêm 2005, ngöôøi ta öôùc tính coù khoaûng töø 150 trieäu 

đeán 300 trieäu tín höõu Phaät Giaùo treân theá giôùi. Đa soá ngöôøi Vieät 

Nam cho mình theo đaïo Phaät.  

 

H5. Ai saùng laäp Hoài Giaùo? 

 

Vaøo đaàu theá kyû VII, OÂng Muhammad khai sinh ra Hoài 

Giaùo (Islam) taïi Mecca, xöù AÛ-raäp. Muhammad thuoäc thị toäc 

Hashim cuûa boä toäc Quraysh, chaøo đôøi naêm 570 taïi Mecca, nay 
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thuoäc Arab Saudi. OÂng moà coâi cha luùc coøn trong buïng meï. Khi 

vöøa đöôïc 6 tuoåi, oâng moà coâi meï, neân phaûi soáng döôùi söï nuoâi 

döôõng cuûa oâng noäi teân laø Abd Al-Muttalib. Sau khi soáng vôùi oâng 

noäi đöôïc hai naêm, oâng noäi qua đôøi. Sau đoù phaûi soáng vôùi ngöôøi 

chuù teân Abu Talib. Khi lôùn khoân, oâng đi theo caùc thöông buoân 

vöôït sa maïc qua Syria đeå buoân baùn vaø trao đoåi haøng hoùa. Đeán 

naêm 25 tuoåi, oâng đöôïc moät goùa phuï thöông gia giaøu coù teân laø 

Khadidfe möôùn laøm quaûn gia coi soùc taøi saûn cho baø. Sau moät 

thôøi gian laøm vieäc, oâng toû ra thanh lieâm, chaùnh tröïc vaø đaûm đang 

neân ngöôøi chuû caûm thöông laáy oâng laøm choàng luùc oâng chöa quaù 

25 tuoåi coøn baø chuû thì đaõ vaøo khoaûng 40. Hai ngöôøi chung soáng 

vôùi nhau coù đöôïc 2 ngöôøi con trai vaø 4 ngöôøi con gaùi.  

Muhammad thöôøng vaøo caùc hang đoäng caàu nguyeän tịnh 

taâm tìm khaûi töôïng. Theo lôøi Muhammad thuaät laïi thì khi oâng 

khoaûng 40 tuoåi, vaøo moät buoåi chieàu, trong luùc oâng đang caàu 

nguyeän trong moät hang đoäng ôû nuùi Hira. Thình lình Muhammad 

nghe coù tieáng la lôùn baûo oâng “haõy đoïc.” Muhammad traû lôøi laø 

oâng khoâng bieát đoïc. Sau đoù, Muhammad laïi nghe coù tieáng la lôùn 

moät laàn nöõa baûo oâng “haõy đoïc.” Muhammad nhöôùng maét leân 

thaáy moät cuoän saùch đang môû ra đaày chöõ baèng löûa. Muhammad töï 

nhieân đoïc đöôïc quyeån saùch naøy. Muhammad quaù sôï, lieàn boû 

chaïy đeå thoaùt thaân, nhöng laïi nghe coù tieáng lôùn keâu teân oâng, oâng 

lieàn quaây laïi thì thaáy moät thieân söù. Thieân söù naøy xöng mình teân 

laø Gaùp-ri-eân. Thieân söù  Gaùp-ri-eân baùo cho Muhammad bieát laø 

oâng đaõ đöôïc choïn đeå laøm tieân tri cho Allah (AÛ raäp: Ilah), töùc laø 

tieân tri cuûa Đöùc Chuùa Trôøi.  

Sau khaûi töôïng naøy, Muhammad xöng mình laø tieân tri 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaø baét đaàu đi rao giaûng. OÂng baûo ngöôøi AÛ-

raäp boû đaïo thôø đa thaàn trôû laïi thôø moät chaân thaàn duy nhaát laø 

Allah töùc laø Đöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï AÙp-ra-ham. Ngoaøi ra, 

Muhammad coøn tuyeân boá laø oâng nhaän đöôïc theâm khaûi töôïng laø 

Allah đaõ chỉ định oâng laøm tieân tri keá vị Noâ-eâ, AÙp-ra-ham, vaø 

Đöùc Chuùa Gieâ-su. Sau đoù, Muhammad coøn cho bieát theâm oâng laø 
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tieân tri lôùn nhaát vaø laø tieân tri cuoái cuøng maø Thöôïng Đeá đaõ gôûi 

đeán cho nhaân loaïi.       

Đeán naêm 622, Muhammad bị ngöôøi theo Đa Thaàn Giaùo 

đuoåi ra khoûi queâ höông mình laø Mecca, oâng phaûi qua xöù Medina 

truù nguï. Taïi nôi naày, Hoài Giaùo lôùn maïnh thaønh moät löïc löôïng vuõ 

trang huøng haäu. Muhammad duøng löïc löôïng naøy trôû laïi đaùnh 

chieám đöôïc Mecca vaøo naêm 630. Muhammad baét daân ôû Mecca 

theo Hoài Giaùo, deïp boû thaàn töôïng cuûa baùi vaät giaùo vaø baét daân 

chuùng ôû đaây coâng nhaän oâng laø tieân tri cuûa Đöùc Chuùa Trôøi töùc laø 

Allah hay Ilah.  

Sau khi đaùnh chieám đöôïc Mecca, quaân Hoài Giaùo caøng 

ngaøy caøng huøng maïnh hôn. Muhammad duøng đaïo quaân đoâng đaûo 

vaø huøng maïnh cuûa mình đeå đi đaùnh caùc daân, caùc nöôùc khoâng 

theo Hoài Giaùo. Muhammad cho raèng ai khoâng theo Hoài Giaùo töùc 

laø choáng laïi Allah. Ngöôøi lính đaùnh giaëc đöôïc thuû laõnh 

Muhammad cho giöõ 1/3 chieán lôïi phaåm vaø höùa neáu töû traän seõ 

đöôïc leân thieân đaøng ngay. Nhôø vaøo đaïo quaân đoâng đaûo vaø huøng 

maïnh naøy maø Hoài Giaùo baønh tröôùng nhanh choùng vöôït ra ngoaøi 

bieân giôùi caùc nöôùc AÛ-raäp.  

Đeán naêm Muhammad 49 tuoåi, vôï oâng qua đôøi, sau đoù 

oâng coù theâm 9 ngöôøi vôï khaùc vaø moät soá naøng haàu. Đeán naêm 632, 

oâng laâm bịnh roài qua đôøi. OÂng höôûng thoï 62 tuoåi. Caùc moân đeä tin 

raèng oâng đaõ thaêng thieân töø thaùnh địa Gieâ-ru-sa-lem. 

Sau khi Giaùo chuû Muhammad qua đôøi, moân đoà keá vị oâng 

laø Adbu-Bekr roài đeán Omar đeàu coù loøng muoán baønh tröôùng Hoài 

Giaùo đi khaép nôi. Naêm 638, quaân Hoài Giaùo đaùnh chieám đöôïc 

Gieâ-ru-sa-lem khoûi tay Cô Đoác Giaùo. Đeán naêm 689, nhöõng ngöôøi 

laõnh đaïo thöøa keá Muhammad keùo quaân đaùnh chieám đöôïc nhieàu 

nöôùc ôû AÂu chaâu, phaàn đoâng daân chuùng theo Cô Đoác Giaùo. Cuoäc 

“thaùnh chieán” naøy khieán cho caû AÂu Chaâu phaûi kinh hoaøng vì lo 

sôï laø Cô Đoác Giaùo coù cô nguy bị Hoài Giaùo tieâu dieät. 

Đeán naêm 715 Hoài Giaùo baønh tröôùng đeán caùc nöôùc ôû doïc 

bôø Địa Trung Haûi vaø đeán taän bieân giôùi nöôùc Trung Hoa. Khi hoï 
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chieám đöôïc thaønh naøo hay xöù naøo maø daân chuùng khoâng chịu 

theo Hoài Giaùo đeàu phaûi bị tieâu dieät.  

Đeán naêm 732, Hoaøng töû Charles Martel (con cuûa Peùpin 

I, vua nöôùc Phaùp) caàm quaân ra nghinh chieán vaø đaùnh baïi đöôïc 

quaân Hoài, baét hoï phaûi ruùt lui ra khoûi AÂu Chaâu. Nhôø cuoäc chieán 

thaéng naøy maø Cô Đoác Giaùo ôû AÂu Chaâu khoûi bị Hoài Giaùo tieâu 

dieät.  

Tín đoà Hoài Giaùo tin raèng kinh Koran cuûa hoï ghi laïi 

nhöõng lôøi cuûa thieân söù Gaùp-ri-eân đaõ maëc khaûi cho tieân tri 

Muhammad. Vì Muhammad khoâng bieát đoïc bieát vieát, neân caùc lôøi 

maëc khaûi naøy do caùc moân đeä cuûa Muhammad ghi laïi sau khi oâng 

đaõ qua đôøi khieán cho caùc chöông muïc rôøi raïc khoù hieåu. Giaùo lyù 

Hoài Giaùo daïy laø muoán sau khi cheát đöôïc leân thieân đaøng thì chỉ 

caàn laøm theo caùc giaùo đieàu cuûa đaïo nhö  tin chỉ coù Allah, ngoaøi 

Allah ra khoâng coù thaàn naøo khaùc, tin Muhammad laø tieân tri cuûa 

Allah, höôùng veà thaùnh địa Mecca caàu nguyeän naêm laàn moãi ngaøy. 

Haèng naêm, giöõ chay thaùng thaùnh Ramadan. (Ngöôøi Hoài Giaùo tin 

raèng Allah đaõ ban cho hoï kinh Koran trong thaùng Ramadan 

naøy.Thaùng thaùnh Ramadan thöôøng baét đaàu töø 22 thaùng 8 đeán 20 

thaùng 9 döông lịch). Boá thí 1/40 lôïi töùc cho ngöôøi ngheøo vaø haønh 

höông thaùnh địa Mecca ít nhaát moät laàn trong đôøi. Đeå giöõ chay 

thaùng thaùnh Ramadan, tín höõu Hoài Giaùo phaûi thöôøng xuyeân tịnh 

taâm caàu nguyeän höôùng veà Allah vaø nhịn aên uoáng töø luùc maët trôøi 

moïc cho đeán luùc maët trôøi laën moãi ngaøy. 

Tín đoà Hoài Giaùo tin seõ coù ngaøy phaùn xeùt, moãi ngöôøi phaûi 

öùng haàu tröôùc toøa aùn cuûa Allah đeå bị xeùt đoaùn moïi đieàu đaõ laøm 

luùc coøn trong xaùc thịt. Ngöôøi khoâng theo Hoài Giaùo seõ bị haønh 

phaït đôøi đôøi ôû hoà löûa (địa nguïc). Taát caû ngöôøi  theo Hoài Giaùo seõ 

đöôïc leân thieân đaøng, chỉ tröø moät soá phaûi đöôïc thanh taåy heát toäi 

loãi tröôùc, roài môùi đöôïc leân thieân đaøng sau. 

Hoài Giaùo cho raèng giaùo chuû Muhammad khoâng coù yù 

saùng laäp moät đaïo môùi, nhöng chỉ muoán höôùng daãn daân AÛ-raäp boû 

phong tuïc thôø caùc taø thaàn đeå trôû laïi thôø Allah, nhö theo lôøi daïy 

cuûa toå phuï mình laø AÙp-ra-ham vaø cuûa caùc tieân tri trong thôøi Cöïu 
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Öôùc nhö Moâi-se vaø trong thôøi Taân Öôùc nhö Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

(Ngöôøi AÛ raäp cho mình laø haäu töï cuûa AÙp-ra-ham vôùi baø A-ga 

qua ngöôøi con teân Ích-ma-eân. Ngöôøi Do Thaùi cho mình laø doøng 

doõi cuûa AÙp-ra-ham vôùi baø Sa-ra qua ngöôøi con teân Y-saùc). 

Khoâng coù söû lieäu naøo cho bieát chính xaùc, neân ngöôøi ta 

nghĩ raèng caùc thöông buoân ngöôøi AÛ-raäp đem Hoài Giaùo đeán Vieät 

Nam raát sôùm khi hoï gheù qua caùc beán caûng cuûa thaønh Đoà Baøn, 

Chieâm Thaønh, Trung phaàn,Vieät Nam. Đeán theá kyû X, moät soá lôùn 

ngöôøi Chieâm Thaønh theo Đaïo Hoài. Đeán đôøi vua cuoái cuøng cuûa 

Chieâm Thaønh teân laø Poâ-Chôn theo Đaïo Hoài, khoâng chịu đöïng 

noåi söï ngöôïc đaõi cuûa vua Minh Maïng nhaø Nguyeãn, neân đaõ cuøng 

moät soá thaàn daân đoàng đaïo troán sang Cam Boát sinh soáng ôû vuøng 

Kampong Cham. Nhôø vaøo taøi thao löôïc saün coù, hoï thaønh laäp 

đöôïc moät giang sôn nhoû ôû Thabaung Khmum đeå sinh soáng. 

Trong luùc ôû đaây, ngöôøi Chieâm Thaønh lieân tuïc đaùnh phaù Hoaøng 

Gia Cam Boát. Naêm 1858, ngöôøi Chieâm Thaønh bị vua Cam boát laø 

Hariraks đaùnh baïi, neân hoï phaûi theo doøng soâng Cöûu Long chaïy 

thoaùt thaân veà höôùng Nam, roài đöôïc vua Đaïi Vieät cho định cö 

trong 7 laøng rieâng bieät ôû vuøng Chaâu Giang, Chaâu Đoác. Hieän nay, 

coù khoaûng 12.500 ngöôøi Chieâm Thaønh maø ngöôøi ta cuõng goïi laø 

ngöôøi Chaêm hay ngöôøi “Chaø Chaâu Giang” theo Hoài Giaùo vaãn 

coøn soáng trong vuøng naøy. 

          ÔÛ Vieät Nam coù ngöôøi Chaøm, Chaêm, Maõ Lai, AÁn Đoä, Cao 

Mieân, Nam Döông . . .  theo đaïo Hoài. Ngöôøi Hoài Giaùo ôû Vieät 

Nam đoïc kinh Koran vaø caàu nguyeän moãi ngaøy 5 laàn, quaán khaên 

traéùng treân đaàu đeå chöùng toû đaõ haønh höông ôû thaùnh địa Mecca, cöû 

aên thịt heo, nhöng khoâng bị baét buoäc phaûi đi haønh höông ôû thaùnh 

địa Mecca nhö nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo ôû caùc quoác gia khaùc. 

Naêm 2000, treân theá giôùi coù khoaûng 1.340.000.000 tín höõu 

Hoài Giaùo. ÔÛ Vieät Nam, Hoài Giaùo coù caùc đeàn thôø ôû Haø Noäi, Saøi 

Goøn vaø caùc tỉnh vôùi soá tín höõu vaøo khoaûng vaøi chuïc ngaøn ngöôøi.  
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H6. Ai saùng laäp đaïo  Baha’i ? 

 

            Vaøo ngaøy 23-5-1844, Giaùo sĩ Hoài Giaùo thuoäc phaùi Shiite 

ôû Ba-tö teân laø Mirza Ali Muhammad, cuõng goïi laø Giaùo sĩ Bab, 

tuyeân boá oâng laø tieân tri cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, ngang haøng vôùi tieân 

tri Muhammad cuûa Hoài Giaùo, đaõ thaønh laäp đöôïc moät đaïo môùi 

laáy teân laø đaïo “Bab.” Giaùo sĩ naøy coøn cho bieát theâm laø oâng đaõ 

vieát đöôïc boä kinh Bayaùn đeå thay theá kinh Koran cuûa Hoài Giaùo. 

OÂng coøn höùa seõ caûi toå caùc luaät leä Hoài Giaùo, caám laáy nhieàu vôï 

hay coù naøng haàu. Vị giaùo sĩ naøy coøn khaúng định laø caùc toân giaùo 

treân theá giôùi đeàu đeán töø Đöùc Chuùa Trôøi, töùc laø Allah. Đaõ đeán 

thôøi kyø caùc toân giaùo naøy phaûi keát hôïp laïi vôùi nhau đeå ôû duôùi 

quyeàn laõnh đaïo cuûa moät giaùo chuû. Caùc lyù thuyeát cuûa Giaùo sĩ 

Mirza Ali Muhammad đöôïc daân chuùng ôû Ba-tö höôûng öùng, neân 

đaïo “Bab” baønh tröôùng maïnh lan traøn khaép nöôùc Ba-tö trong moät 

thôøi gian ngaén. 

Naêm 1848, vua Nasr-ed-Din cuûa Ba-tö leân ngoâi. Nhaø 

vua nhaän thaáy caùc chuû thuyeát cuûa đaïo “Bab” coù nguy cô laøm tan 

vôõ Hoài Giaùo vaø mang laïi söï baát oån cho neàn an ninh cuûa đeá quoác 

Ba-tö. Neân nhaø vua ra leänh thaúng tay đaøn aùp nhoùm ngöôøi theo 

đaïo “Bab.” Tin đoà đaïo “Bab” choáng laïi cuoäc đaøn aùp cuûa nhaø vua 

gaây ra cuoäc noäi chieán keùo daøi 2 naêm, laøm cho 20.000 tín höõu đaïo 

“Bab” thieät maïng. Giaùo sĩ Mirza Ali Muhammad bị baét vaø bị 

haønh quyeát taïi Tabriz, Ba-tö,  ngaøy 9-7-1850. 

 Sau khi Giaùo sĩ Mirza Ali Muhammad bị gieát cheát, moät 

moân đeä cuûa Giaùo sĩ Mirza Ali Muhammad teân laø Mirza Hoseyn 

Ali Nuri, cuõng goïi laø Giaùo sĩ Baha Ullah, đöùng leân laõnh đaïo 

nhoùm tín höõu “Bab” coøn soáng soùt. Döôùi söï laõnh đaïo cuûa Giaùo sĩ 

Baha Ullah, đaïo “Bab” tieáp tuïc baønh tröôùng maïnh ôû xöù Ba-tö vaø 

khaép vuøng Trung Đoâng. Đeán naêm 1863, Giaùo sĩ Baha Ullah xöng 

mình laø tieân tri lôùn nhaát vaø laø tieân tri cuoái cuøng cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi sau AÙp-ra-ham, Phaät Thích Ca, Moâi-se, Đöùc Chuùa Gieâ-su, 

Muhammad vaø Giaùo sĩ Mirza Ali Muhammad. Vị Giaùo sĩ naøy 

coøn tuyeân boá laø oâng coù traùch nhieäm baøy toû caùc khaûi töôïng cuûa 
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Đöùc Chuùa Trôøi cho loaøi ngöôøi. Baha Ullah cuõng cho bieát theâm laø 

oâng seõ caên cöù treân caùc chuû thuyeát cuûa Giaùo sĩ Mirza Ali 

Muhammad đeå thaønh laäp moät đaïo môùi laáy teân laø BAHA’I. Chuû 

thuyeát chính cuûa đaïo Baha’i laø gom caùc nöôùc treân theá giôùi laïi đeå 

thaønh laäp moät quoác gia duy nhaát, vaø Baha’i laø toân giaùo duy nhaát 

cuûa quoác gia đoù. 

Vua Ba-tö đaõ töøng đaøn aùp đaïo “Bab” tröôùc đaây, neân 

cuõng đaõ ra tay đaøn aùp đaïo Baha’i, baét giaùo chuû Baha Ullah löu 

đaøi qua Baghdad, Istanbul, Adrianople vaø Acre cho đeán khi qua 

đôøi vaøo naêm 1892. OÂng höôûng thoï 75 tuoåi, đöôïc choân caát ôû 

Palestine, taïi Akko thuoäc xöù Do Thaùi ngaøy nay. 

Sau khi Giaùo sĩ Baha Ullah qua đôøi, ngöôøi con tröôûng 

nam cuûa oâng teân laø Abbas, cuõng goïi laø Giaùo sĩ Abdul-Baha đöùng 

leân laøm thuû laõnh đaïo Baha’i. Đeán naêm 1908, sau nhieàu laàn bị 

chaùnh quyeàn theo Hoài Giaùo boû tuø, Giaùo sĩ Abdul-Baha du haønh 

qua AÂu Chaâu vaø Baéc Myõ đeå phoå bieán caùc giaùo thuyeát cuûa cha 

mình nhaèm thaønh laäp đaïo Baha’i ôû caùc vuøng đaát naày. Giaùo sĩ 

Abdul-Baha qua đôøi naêm 1921. Theo di chuùc, oâng chỉ định ngöôøi 

chaùu noäi teân laø Shoghi Effendi Rabbani laøm Giaùo sĩ Giaùm hoä 

cuûa đaïo Baha’i. Döôùi söï laõnh đaïo cuûa Rabbani, đaïo Baha’i baønh 

tröôùng maïnh ôû Hoa Kyø. Hoï xaây caát đöôïc moät đeàn thôø lôùn taïi 

Wilmette, bang Illinois, vaø coù hôn 1.700 địa đieåm cho tín höõu 

Baha’i sinh hoaït toân giaùo treân đaát Myõ. Đeán naêm 1957, Rabbani 

qua đôøi, moät Hoäi Đoàng Giaùm Hoä Baha’i Toaøn Caàu đöôïc thaønh 

laäp đeå đieàu haønh caùc hoaït đoäng cuûa đaïo Baha’i. Tín höõu Baha’i 

tin nhöõng lôøi truyeàn daïy cuûa Giaùo sĩ  Mirza Ali Muhammad, 

Baha-Ullah vaø Abdul-Baha laø nhöõng lôøi saám truyeàn cuûa đaïo 

Baha’i caàn phaûi đöôïc tín höõu Baha’i gìn giöõ va ø nghieâm chỉnh 

tuaân haønh.  

 Cuoäc caùch maïng naêm 1979 laät đoå vua Shah, Chaùnh Phuû 

Coäng Hoøa Hoài Giaùo Ba-Tö leân naém chaùnh quyeàn vaãn coi Baha’i 

laø taø đaïo, neân  tieáp tuïc đaøn aùp moät trieäu ngöôøi theo đaïo Baha’i 

soáng ôû Ba Tö. Trong cuoäc đaøn aùp naøy, chaùnh quyeàn ra leänh đoùng 

cöûa caùc cô sôû hoaït đoäng, tịch thu taøi saûn cuûa đaïo Baha’i vaø caám 
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tín höõu Baha’i laøm coâng chöùc hay giöõ caùc chöùc vuï quan troïng 

trong chaùnh quyeàn. Coù haøng ngaøn tín höõu Baha’i bị chaùnh quyeàn 

giam caàm vaø haøng traêm ngöôøi bị gieát cheát. 

Chuû tröông chính cuûa đaïo Baha’i laø thaønh laäp moät  toân 

giaùo, moät heä thoáng giaùo duïc, moät ngoân ngöõ vaø moät chaùnh phuû 

chung cho toaøn caàu. Tín höõu Baha’i yeâu chuoäng hoøa bình, cho áng 

chieán tranh, choáng kyø thị chuûng toäc hay coù thaønh kieán toân giaùo. 

Muïc tieâu chính cuûa nhoùm laõnh đaïo Baha’i laø đöa caùc nöôùc treân 

theá giôùi laïi đeå laøm thaønh moät quoác gia ôû döôùi moät toân giaùo laø 

đaïo BAHA’I. Caùc chuû thuyeát naøy đöôïc Lieân Hieäp Quoác vaø caùc 

toå chöùc “Lieân Toân” hay “Hoøa Đoàng Toân  Giaùo” nhieät thaønh uûng 

hoä. 

Soá ngöôøi theo đaïo Baha’i đoâng nhöùt laø ôû AÙ chaâu, Phi 

chaâu, Nam Myõ vaø caùc haûi đaûo ôû vuøng Thaùi Bình Döông. Vaøo 

naêm 2000, đaïo Baha’i coù maët treân 300 quoác gia treân theá giôùi vôùi 

khoaûng 5.500.000 tín höõu. Rieâng ôû Hoa Kyø coù khoaûng 150.000 

tín höõu theo đaïo Baha’i. Hieän nay, vaên phoøng trung öông cuûa 

đaïo Baha’i toïa laïc treân đoài Carmel ôû Haifa, thuoäc xöù Do Thaùi 

ngaøy nay. 

Trong thôøi Vieät Nam Coäng Hoøa, truï sôû cuûa đaïo Baha’i 

toïa laïc taïi soá 193/1C đöôøng Coâng Lyù, Saøi Goøn. 

 

H7. Ai saùng laäp đaïo Cao Đaøi? 

 

Đaïo Cao Đaøi coøn đöôïc goïi laø Đaïi Đaïo Tam Kyø Phoå Đoä 

do oâng Đoác Phuû Söù Ngoâ Vaên Chieâu vôùi phaùp danh laø Ngoâ Minh 

Chieâu (1878-1932) khai saùng vaøo naêm 1921, ôû đaûo Phuù Quoác 

Mieàn Nam, Vieät Nam. Vaøo ngaøy 7 thaùng 10 naêm 1926, đaïo Cao 

Đaøi toå chöùc moät buoåi leã raát long troïng taïi chuøa Töø Laâm gaàn Taây 

Ninh đeå ra tuyeân ngoân chaùnh thöùc thaønh laäp đaïo Cao Đaøi. Toaøn 

quyeàn Đoâng Döông vaø Thoáng đoác Nam Kyø coù đeán döï buoåi leã 

naøy vaø coâng nhaän đaïo Cao Đaøi laø hôïp phaùp hoaït đoäng treân toaøn 

coõi Đoâng Döông.  
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Đaïo Cao Đaøi chuyeân taâm thôø phöôïng Đaáng Thöôïng Đeá 

vôùi danh hieäu laø Ngoïc Hoaøng Thöôïng Đeá Nam Phöông Giaùo 

Chuû Cao Đaøi Tieân OÂng Đaïi Boà-Taùt Ma-Ha-Taùt. Ngoaøi vieäc thôø 

phöôïng Đaáng Thöôïng Đeá ra, Đaïo Cao Đaøi coøn thôø theâm Đöùc 

Chuùa Gieâ-su, Phaät Thích-Ca vaø moät soá danh nhaân khaùc nhö Lyù 

Thaùi Baïch, Quan AÂm, Quan Đeá, Jeanne d‘Arc, Toân Trung Sôn, 

Victor Hugo, Nguyeãn Bỉnh Khieâm, Voltaire, Montesquieu . . . 

OÂng Ngoâ Minh Chieâu laø moät coâng chöùc thôøi Phaùp thuoäc 

đöôïc chaùnh quyeàn boå nhieäm laøm Đaïi Dieän Haønh Chaùnh (Quaän 

Tröôûng) ôû đaûo Phuù Quoác. Trong luùc ôû Phuù Quoác, oâng Ngoâ Minh 

Chieâu thöôøng đeán chuøa Quan AÂm Töï naèm treân trieàn nuùi Döông 

Đoâng đeå caàu cô do nhoùm Thaàn Linh Hoïc toå chöùc. OÂng Ngoâ Minh 

Chieâu cho bieát nhôø caùc cuoäc caàu cô naøy, oâng giao tieáp đöôïc vôùi 

Đöùc Thöôïng Đeá maø oâng cuõng goïi laø Đöùc Chí Toân, Đöùc Cao Đaøi 

hay Cao Đaøi Tieân OÂng. OÂng Ngoâ Minh Chieâu keå tieáp: “Vaøo 

ngaøy 8 thaùng 2 naêm 1921, Đöùc Cao Đaøi Tieân OÂng giaùng cô buùt 

thöøa nhaän oâng laøm đeä töû vôùi troïng traùch khai saùng Đaïi Đaïo Tam 

Kyø Phoå Đoä ôû Mieàn Nam, Vieät Nam.” Töø đoù, oâng Ngoâ Minh 

Chieâu lo tu trì khoå haïnh aên chay tröôøng 3 naêm. Trong thôøi gian 

aên chay, coù laàn Đöùc Cao Đaøi Tieân OÂng hieän ra vôùi oâng Chieâu 

baèng hình moät con maét lôùn maø oâng Chieâu goïi laø Thieân Nhaõn. 

OÂng Ngoâ Minh Chieâu cho bieát theâm: “Thieân Nhaõn naøy coù aùnh 

saùng nhö maët trôøi thaám nhaäp caû vuõ truï.” Khi đaïo Cao Đaøi đöôïc 

thaønh laäp, oâng Ngoâ Minh Chieâu cho veõ hình con maét beân traùi coù 

tia saùng chung quanh laøm bieåu töôïng cho Đöùc Thöôïng Đeá Chí 

Toân đeå tín höõu Cao Đaøi thôø phöôïng. Hình aûnh Thieân Nhaõn cuõng 

laø bieåu töôïng cho Đöùc Thöôïng Đeá laø Đaáng coù theå nhìn thaáy taát 

caû moïi haønh đoäng vaø tö töôûng cuûa moãi ngöôøi ôû traàn theá. Hôn 

nöõa, đaïo Cao Đaøi coøn cho raèng vieäc thôø “Đoäc Nhaõn” cuõng đeå 

baøy toû đaïo Cao Đaøi laø đaïo thôø đoäc thaàn nhö Cô Đoác Giaùo, Do 

Thaùi Giaùo vaø Hoài Giaùo. 

Vì maõi lo vieäc cao sieâu huyeàn bí, oâng Chieâu sao laõng 

boån phaän cuûa ngöôøi coâng chöùc, neân bị chaùnh quyeàn trung öông 

trieäu veà Saøi Goøn naêm 1924. Khi veà đeán Saøi Goøn, oâng Chieâu lieân 
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laïc vôùi nhoùm coâng chöùc goàm coù caùc oâng Vöông Quang Kyø, 

Phaïm Coâng Taéc, Leâ Vaên Trung, Cao Huyønh Đieâu, Cao Huyønh 

Cö, Cao Hoaøi Sang, Tröông Höõu Đöùc vaø Nguyeãn Trung Haäu. 

Nhöõng vieân coâng chöùc naøy hôïp taùc vôùi oâng Ngoâ Minh Chieâu đeå 

kieän toaøn đaïo Cao Đaøi ôû Mieàn Nam Vieät Nam vaø saùng laäp Toøa 

Thaùnh Taây Ninh vaøo ngaøy 13-2-1926. 

Đaïo Cao Đaøi duøng cô buùt laøm phöông tieän tieáp xuùc vaø 

tieáp nhaän caùc giaùo lyù töø Đöùc Thöôïng Đeá thieâng lieâng. Ngöôøi 

theo đaïo Cao Đaøi keå: “Trong moät buoåi caàu cô, Đöùc Cao Đaøi 

giaùng cô buùt chỉ định oâng Leâ Vaên Trung, nguyeân laø nghị vieân 

Hoäi Đoàng Tö Vaán cuûa chaùnh quyeàn Nam Kyø, laøm Đöùc Giaùo 

Toâng.” Đöùc Giaùo Toâng đöùng đaàu Cöûu Truøng Đaøi Thaùnh Thaát 

Taây Ninh đeå cai trị vaø thi haønh caùc pheùp taéc đaïo. Đöùc Giaùo Toâng 

coù ba haøng chöùc saéc maëc aùo đoû laø Khoång Giaùo, maëc aùo vaøng laø 

Phaät Giaùo vaø maëc aùo lam laø Laõo Giaùo laøm phuï taù. Đöùc Giaùo 

Toâng coøn coù ba vị Chöôûng Phaùp thuoäc Laõo Giaùo maëc aùo traéng. 

Caùc nam nöõ tín höõu vaø chöùc saéc Cao Đaøi đeàu maëc aùo daøi traéng 

đeå tham döï caùc buoåi leã toân giaùo. 

Đaïo Cao Đaøi cho raèng Đöùc Thöôïng Đeá đaõ laäp ra ba thôøi 

kyø đeå cöùu đoä nhaân loaïi. Ba thôøi kyø đoù đöôïc phaân định nhö sau: 

a. Nhaát Kyø Phoå Đoä: Đaáng Thöôïng Đeá thaønh laäp Tieân 

Đaïo,Thaùnh Đaïo vaø Nhôn Đaïo ôû Trung Hoa, AÁn Đoä 

Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo đeå cöùu đoä nhaân loaïi kyø thöù 

nhöùt. 

b. Nhị Kyø Phoå Đoä: Đaáng Thöôïng Đeá thaønh laäp Phaät 

Giaùo, Cô Đoác Giaùo vaø Hoài Giaùo đeå cöùu đoä nhaân loaïi 

kyø thöù nhì. 

c.  Tam Kyø Phoå Đoä: Đaáng Thöôïng Đeá đích thaân thaønh 

laäp Đaïo Cao Đaøi ôû Vieät Nam đeå cöùu đoä nhaân loaïi kyø 

thöù ba.  

Đaïo Cao Đaøi cho raèng taát caû toân giaùo treân traàn theá  đeàu 

coù cuøng moät chaân lyù. Chaân lyù aáy laø Đöùc Cao Đaøi Thöôïng Đeá, 

Đaáng Taïo Hoùa cuûa vuõ truï vaø muoân loaøi vaïn vaät maø Cô Đoác 

Giaùo goïi laø Đöùc Chuùa Trôøi, Do Thaùi Giaùo goïi laø Đöùc Gia-veâ hay 
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Gieâ-hoâ-va vaø Hoài Giaùo goïi laø Allah. Muïc đích cuûa Đöùc Chí Toân 

thaønh laäp Đaïi Đaïo Tam Kyø Phoå Đoä laø đeå daïy cho moïi ngöôøi bieát 

laø moãi ngöôøi treân traàn theá đeàu coù moät phaàn chaân linh cuûa Đöùc 

Cao Đaøi Thöôïng Đeá, neân moïi ngöôøi thuoäc moïi chuûng toäc vaø toân 

giaùo haõy yeâu thöông nhau vaø coi nhau nhö anh em vì coù cuøng 

moät Cha treân trôøi. Đaïo Cao Đaøi coù khuynh höôùng aùp duïng vaø 

dung hoøa caùc trieát lyù cao sieâu cuûa Khoång Giaùo, thuyeát töø bi cuûa 

Phaät Giaùo, thuyeát voâ vi cuûa Laõo Giaùo vaø luaân lyù cao nhaõ cuûa Cô 

Đoác Giaùo.  

Sau khi đöôïc Đaáng Chí Toân tuyeån choïn vaø keát naïp vaøo 

đaïo, ngöôøi theo đaïo Cao Đaøi phaûi coù loøng thaønh kính phuïng thôø 

Đaáng Chí Toân, laøm vieäc töø thieän theo söùc mình đeå giuùp đôû ngöôøi 

ngheøo khoå, haèng ngaøy phaûi töï xeùt loøng mình cho thích hôïp vôùi 

trình đoä tu haønh maø mình đaõ khaån nguyeän. Tín höõu Cao Đaøi coù 

theå thuû trai kyø, tröôøng chay, töù thôøi cuùng kieán hay töù thôøi tịnh 

nguyeän. Tín höõu Cao Đaøi phaûi laøm theo luaät đaïo, khoâng quyeán 

luyeán hoàng traàn, vinh hoa, phuù quùy. Soáng thanh đaïm, töø boû caùc 

thuù vui cuûa traàn theá. Tu luyeän đuùng pheùp đeå tieán đeán choã dieät 

ngaõ vaø caûnh hö voâ tuyeät đoái cuûa đaïo maàu. Đöôøng sieâu thoaùt vaãn 

laø do thaønh taâm vaø đöùc haïnh cuûa mình. 

Ngoaøi Toøa Thaùnh Taây Ninh ra đaïo Cao Đaøi coøn coù Toøa 

Thaùnh ôû Baïc Lieâu cuûa phaùi Minh Chôn Đaïo (1928), Toøa Thaùnh 

ôû Myõ Tho cuûa phaùi Minh Chôn Lyù (1930) vaø Toøa Thaùnh Beán Tre 

cuûa Ban Chỉnh Đaïo (1934). Đaïo Cao Đaøi coù 11 moân phaùi, đa soá 

tín höõu Cao Đaøi ôû Vieät Nam, Kampuchia, Laøo vaø Phaùp. Đeán 

naêm 2006, đaïo Cao Đaøi coù khoaûng 6 trieäu tín höõu treân theá giôùi.  

 

H8. Ai saùng laäp đaïo Hoøa Haûo? 

 

Đaïo Hoaø Haûo coù teân chính thöùc laø Phaät Giaùo Hoøa Haûo. 

Đaïo Hoaø Haûo laø đaïo Phaät caûi caùch do OÂng Huyønh Phuù Soå saùng 

laäp vaøo ngaøy 4-7-1939 taïi laøng Hoøa Haûo, huyeän Taân Chaâu, tỉnh 

Chaâu Đoác, Nam Phaàn, Vieät Nam, luùc oâng Huyønh Phuù Soå vaøo 

khoaûng gaàn 20 tuoåi. OÂng Huyønh Phuù Soå sanh ngaøy 15 thaùng 01 
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naêm 1920 taïi laøng Hoøa Haûo, tỉnh Chaâu Đoác, con cuûa oâng Huyønh 

Coâng Boä vaø baø Leâ Thị Nhaäm. OÂng Huyønh Coâng Boä laø moät vị 

höông haøo giaøu coù cuûa tỉnh Chaâu Đoác, Nam Phaàn, Vieät Nam. 

Coù ngöôøi cho raèng, đaïo Hoøa Haûo laø söï tieáp noái cuûa moân 

phaùi Phaät Giaùo Böûu Sôn Kyø Höông do Thaày Taây An, töùc laø OÂng 

Đoaøn Minh Nguyeân, saùng laäp naêm 1849 ôû vuøng Thaát Sôn, tỉnh 

Raïch Giaù. Đaïo Hoøa Haûo laáy phaùp moân Tịnh Đoä Toâng laøm caên 

baûn, chuû tröông tu taïi gia vaø laøm theo giaùo lyù cuûa Phaät maø tu söûa 

con ngöôøi.  

Đeán muøa heø naêm 1940, soá ngöôøi theo đaïo Hoøa Haûo moãi 

ngaøy moãi gia taêng. Söï gia taêng nhanh choùng laøm cho chaùnh 

quyeàn baûo hoä Phaùp lo sôï nhoùm ngöôøi theo đaïo cuûa oâng Huyønh 

Phuù Soå coù theå trôû thaønh moät löïc löôïng chaùnh trị choáng laïi chaùnh 

quyeàn đoâ hoä. Đeå tieâu dieät đaïo môùi naøy, chaùnh quyeàn Phaùp gaùn 

cho OÂng Huyønh Phuù Soå caùi teân laø “OÂng Đaïo Khuøng,” roài giam 

OÂng vaøo nhaø thöông đieân Chôï Quaùn ôû Chôï Lôùn. Ngaøy 5-6-1941, 

OÂng đöôïc đöa veà giam ôû Baïc Lieâu. Đeán thaùng 10-1942, quaân đoäi 

Nhaät can thieäp, OÂng đöôïc traû töï do đeå veà soáng ôû Saøi Goøn. Sau 

đoù, OÂng Huyønh Phuù Soå lieân keát vôùi caùc thaønh phaàn chaùnh trị 

trong nöôùc đeå thaønh laäp đaûng chaùnh trị laáy teân laø Vieät Nam Daân 

Chuû Xaõ Hoäi Đaûng, cuõng goïi laø Daân Xaõ Đaûng, vaøo ngaøy 21-9-

1946. Löïc löôïng vuõ trang Hoaø Haûo cuõng đöôïc thaønh laäp do caùc 

töôùng: (1) Traàn vaên Soaùi (Naêm Löûa), ôû Caùi Voàn, Vĩnh Long; (2) 

Nguyeãn Giaùc Ngoä, ôû Chôï Môùi, An Giang; (3) Leâ Quang Vinh 

(Ba Cuït), ôû An Giang vaø Caàn Thô; (4) Laâm Thaønh Nguyeân, ôû 

Chaâu Đoác vaø Haø Tieân. 

Đeán naêm 1945, oâng Huyønh Phuù Soå baét tay hôïp taùc vôùi 

Vieät Minh (Vieät Nam Đoäc Laäp Đoàng Minh Hoäi) đeå thaønh laäp 

moät maët traän thoáng nhaát choáng Phaùp. Trong đeâm 16 thaùng 4 naêm 

1947, OÂng Huyønh Phuù Soå đöôïc môøi đeán döï moät “buoåi hoïp đeå 

giaûi quyeát caùc xung đoät giöõa löïc löôïng vuõ trang Hoøa Haûo vaø 

Vieät Minh,” taïi Đoác Vaøng, laøng Taân Phuù, tỉnh Long Xuyeân. 

Ngöôøi ta khoâng bieát vieäc gì đaõ xaûy ra trong đeâm naøy, nhöng 

khoâng thaáy OÂng Huyønh Phuù Soå trôû veà, OÂng đaõ bieät toâng tích töø 



Toân Giaùo Theá Giôùi 

 

32 

đoù cho đeán nay. Tín đoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo cho raèng giaùo chuû 

cuûa mình vaãn coøn soáng, vaø seõ trôû veà sau moät thôøi gian taïm thôøi 

vaéng maët. 

Sau khi oâng Huyønh Phuù Soå bieät tích, OÂng Huyønh Coâng 

Boä đöùng ra laõnh đaïo PGHH, coøn caùc töôùng laõnh cuûa boä đoäi Hoøa 

Haûo baét tay hôïp taùc vôùi Phaùp đeå đaùnh laïi Vieät Minh cho đeán 

naêm đình chieán 1954. 

Đeán thôøi Đeä Nhaát Coäng Hoøa (1955) cuûa Toång thoáng 

Ngoâ Đình Dieäm, löïc löôïng chaùnh trị cuûa Phaät Giaùo Hoøa Haûo raát 

maïnh neân döï tính lieân keát vôùi caùc đaûng chaùnh trị khaùc đeå laät đoå 

cheá đoä Ngoâ Đình Dieäm. Khi hay döï tính cuûa löïc löôïng chaùnh trị 

Hoøa Haûo, Toång thoáng Ngoâ Đình Dieäm lieàn đöa quaân Quoác Gia 

đeán vaây đaùnh caùc löïc löôïng vuõ trang cuûa Hoøa Haûo ôû Caùi Voàn 

thuoäc quaän Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vaø nhieàu nôi khaùc ôû đoàng 

baèng soâng Cöûu Long. Sau moät thôøi gian ngaén, töôùng Traàn Vaên 

Soaùi ra đaàu haøng, töôùng Leâ Quang Vinh, bieät hieäu laø Ba Cuït, bị 

baét vaø bị töû hình taïi moät nghĩa trang ôû Caàn Thô ngaøy 13-7-1956. 

Löïc löôïng vuõ trang cuûa Hoøa Haûo hoaøn toaøn tan raõ.  

Vì đaïo Hoaø Haûo baét nguoàn töø Phaät Giaùo neân cuõng daïy 

luaät nhaân quaû, lyù töôûng töø bi, baùc aùi, đaïi đoàng cuûa nhaø Phaät. Đaïo 

Hoaø Haûo khoâng cho tín höõu thôø hình töôïng, cuùng teá taø thaàn, meâ 

tín dị đoan, đoát giaáy tieàn vaøng baïc, phöôùng xaù trai đaøn. Đaïo Hoøa 

Haûo đeà cao “Phaät töùc taâm,” neâu caùch haønh đaïo giaûn dị, khoâng 

duøng chuoâng moõ, cuùng Phaät baèng nöôùc laõ (nöôùc laõ töông tröng 

cho söï trong saïch), boâng hoa (boâng hoa töôïng tröng cho söï tinh 

khieát) vaø nhang höông (nhang höông đeå tröø moïi ueá taïp). Tín đoà 

Hoøa Haûo aên chay hai ngaøy ôû giöõa thaùng vaø hai ngaøy cuoái thaùng 

aâm lịch, cöû aên thịt traâu, thit boø vaø thịt choù. 

Naêm 1964, Giaùo Hoäi Hoøa Haûo trieäu taäp moät hoäi nghị taïi 

thaùnh địa Hoøa Haûo ôû Long Xuyeân đeå baàu 16 vị vaøo Ban Chaáp 

Haønh Trung Öông. Hoäi nghị baàu oâng Löông Troïng Töôøng laøm 

Hoäi Tröôûng, 15 vị khaùc đöôïc baàu goàm coù moät Phoù Hoäi Tröôûng, 

moät Bí Thö, moät soá Phoù Bí Thö vaø moät soá Coá Vaán. Hoäi nghị coøn 
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coâng nhaän baø Huyønh Coâng Boä, meï cuûa oâng Huyønh Phuù Soå, laø 

đaàu tröôûng thieâng lieâng cuûa Giaùo Hoäi Hoøa Haûo. 

Đeán naêm 2004, Giaùo Hoäi Hoøa Haûo coù khoaûng hai trieäu 

tín höõu soáng trong caùc tỉnh An Giang, Chaâu Đoác, Kieán Phong, 

Kieán Töôøng, Phong Dinh, Vĩnh Long, Sa Đeùc, Chöông Thieän, Ba 

Xuyeân, Baïc Lieâu, An Xuyeân, Định Töôøng, Long An, Kieán Hoøa, 

Kieân Giang, Saøi Goøn vaø Gia Định thuoäc Nam Phaàn Vieät Nam.  

 

H9. Ai thaønh laäp Do Thaùi Giaùo? 

 

Do Thaùi Giaùo laø moät toân giaùo laâu đôøi nhaát thôø đoäc thaàn, 

töùc laø chỉ thôø phöôïng moät Đöùc Chuùa Trôøi duy nhaát, thaùnh danh 

cuûa Ngaøi baèng tieáng Heâ-bô-rô laøYahweh (Gia-veâ) hayYehoâwaâh 

(Gieâ-hoâ-va). Caên cöù vaøo Thaùnh Kinh Cöïu Öôùc ngöôøi ta đöôïc 

bieát Do Thaùi Giaùo tin raèng Yahweh hay Yehoâwaâh laø Đaáng Taïo 

Hoùa töï höõu haèng höõu, voâ sôû baát taïi, toaøn naêng, toaøn tri đang cai 

quaûn vuõ truï vaø muoân loaøi vaïn vaät treân theá gian naøy. 

 Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cho bieát Đöùc Chuùa Trôøi đaõ duøng 

AÙp-ram hay AÙp-ra-ham saùng laäp ra Do Thaùi Giaùo vaøo khoaûng 

theá kyû XX (TCN). AÙp-ra-ham ra đôøi vaøo khoaûng naêm 2166 

(TCN), taïi U-rô, xöù Canh-đeâ (I-raéc). AÙp-ra-ham thuoäc gioáng daân 

A-ram, cuøng vôï laø Sa-rai theo cha mình rôøi U-rô, đeå đi đeán Cha-

ran kieàu nguï. Taïi Cha-ran Đöùc Chuùa Trôøi hieän ra baûo AÙp-ra-ham 

rôøi boû Cha-ran đeå đi đeán Ca-na-an, töùc laø Palestine ngaøy nay. 

Đöùc Chuùa Trôøi höùa seõ ban phöôùc vaø seõ laøm cho doøng doõi cuûa 

AÙp-ra-ham trôû thaønh moät daân toäc lôùn. Daân toäc naøy seõ đem phöôùc 

haïnh đeán cho toaøn theå nhaân loaïi, nhö Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc ghi: 

“Vaû, Đöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng AÙp-ram raèng: Ngöôi haõy ra 

khoûi queâ höông, voøng baø con vaø nhaø cha ngöôi, maø đi đeán xöù ta 

seõ chỉ cho. Ta seõ laøm cho ngöôi neân moät daân lôùn; ta seõ ban phöôùc 

cho ngöôi” (Saùng 12:1-2). Vaâng theo lôøi Chuùa goïi, AÙp-ra-ham 

cuøng vôï laø Sa-rai vaø chaùu laø Loùt đi đeán Ca-na-an. Taïi Ca-na-an, 

Đöùc Chuùa Trôøi hieän ra, ban cho AÙp-ra-ham vaø doøng doõi ngöôøi 
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vuøng đaát naøy. AÙp-ra-ham lieàn laäp moät baøn thôø đeå thôø phöôïng 

Đaáng đaõ hieän đeán cuøng mình (Saùng 12:1-7).  

Hai möôi laêm naêm sau, khi AÙp-ra-ham đöôïc 100 tuoåi, 

ngöôøi sanh ra Y-saùc. Đeán naêm Y-saéc 60 tuoåi, Y-saùc sanh ra EÂ-

sau vaø Gia-coáp. Đeán naêm 1991 TCN, AÙp-ra-ham qua đôøi, höôûng 

thoï đöôïc 175 tuoåi. 

Naêm 1876 TCN, vuøng đaát Ca-na-an gaëp côn đoùi keùm, 

neân Gia-coáp cuõng goïi laø Y-sô-ra-eân, cuøng gia đình cuûa caùc ngöôøi 

con, goàm coù khoaûng 70 ngöôøi, di cö qua Ai-caäp sinh soáng. Sau 

430 naêm soáng beân Ai-caäp, con chaùu cuûa Gia-coáp sanh soâi naûy nôû 

trôû thaønh daân toäc Do Thaùi, cuõng goïi daân Y-sô-ra-eân, coù daân soá 

vaøo khoaûng 2.000.000 ngöôøi. 

Naêm 1446 TCN, Đöùc Chuùa Trôøi daáy leân tieân tri Moâi-se 

đeå đöa daãn daân Do Thaùi töø Ai-caäp trôû veà đaát höùa Ca-na-an. Döôùi 

quyeàn laõnh đaïo cuûa Moâi-se, daân Do Thaùi vöôït Bieån Đoû nhö đi 

treân đaát khoâ tieán veà Ca-na-an. Khi đeán đöôïc vuøng nuùi Si-nai, 

Moâi-se leân nuùi Si-nai kieán dieän Đöùc Chuùa Trôøi đeå nhaän 10 đieàu 

raên maø Đöùc Chuùa Trôøi ban cho daân Do Thaùi tuaân giöõ. Möôøi đieàu 

raên naøy đoøi hoûi daân Do Thaùi thöïc thi traùch nhieäm cuûa hoï đoái vôùi 

Đöùc Chuùa Trôøi vaø ngöôøi đoàng loaïi cuûa mình. Taïi nôi naøy, Moâi-

se taùi xaùc nhaän vôùi ngöôøi Do Thaùi laø daân toäc hoï đaõ đöôïc Đöùc 

Chuùa Trôøi tuyeån choïn đeå thôø phöôïng Ngaøi, nhö lôøi Moâi-se 

noùi,“Ngaøi đaõ choïn ngöôi trong muoân daân treân maët đaát, đaëng laøm 

moät daân thuoäc rieâng veà Ngaøi”(Phuïc 7:6). 

Trong thôøi gian boán möôi naêm soáng löu laïc trong đoàng 

vaéng, Moâi-se döïng Đeàn Taïm (đeàn thôø taïm) đeå thôø phöôïng Đöùc 

Chuùa Trôøi. Khi chieám đöôïc đaát Ca-na-an, daân Do Thaùi tieáp tuïc 

thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi trong Đeàn Taïm cho đeán khi vua Sa-

loâ-moân xaây đöôïc moät đeàn thôø thöïc thuï taïi Gieâ-ru-sa-lem vaøo 

naêm 966 TCN. Đeán naêm 66 SC, ngöôøi Do Thaùi noåi daäy choáng 

quyeàn đoâ hoä cuûa La Maõ. Hoaøng đeá La Maõ đöa quaân đeán deïp tan 

cuoäc noåi daäy vaøo naêm 70. Đeå traû thuø cho cuoäc noåi daäy naøy, quaân 

La Maõ phaù huûy đeàn thôø vaø thaønh Gieâ-ru-sa-lem; baét ngöôøi Do 

Thaùi phaûi soáng löu vong. Daàu phaûi soáng löu vong, ngöôøi Do Thaùi 
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vaãn tieáp tuïc duy trì sinh hoaït toân giaùo cuûa mình trong caùc nhaø 

hoäi cho đeán ngaøy nay. Naêm 1948, Lieân Hieäp Quoác cho ngöôøi Do 

Thaùi löu vong trôû veà laäp laïi quoác gia Do Thaùi (Y-sô-ra-eân) treân 

đaát Ca-na-an xöa, nay goïi laø Palestine. Sau khi đaõ thaønh laäp 

đöôïc quoác gia cho mình roài, đieàu keá tieáp hoï döï định laø xaây caát 

laïi đeàn thôø ôû Gieâ-ru-sa-lem đeå coù nôi daâng sinh teá chuoäc toäi vaø 

cöû haønh caùc nghi leã thôø phöôïng Thieân Chuùa nhö ngaøy xöa. 

Do Thaùi Giaùo tin raèng Đöùc Chuùa Trôøi Yahweh (Gieâ-hoâ-

va) laø chaân thaàn thöïc höõu duy nhaát, voâ hình, voâ theå, laø Đaáng Taïo 

Hoùa đaõ taïo döïng neân loaøi ngöôøi vaø vuõ truï. Chỉ coù Ngaøi môùi đaùng 

đeå loaøi ngöôøi toân thôø. Ngaøi bieát yù töôûng vaø vieäc laøm cuûa töøng 

ngöôøi. Ngaøi seõ thöôûng cho ngöôøi laøm đieàu laønh vaø haønh phaït keû 

laøm đieàu aùc. Ngöôøi Do Thaùi tin coù caùc thaàn khaùc, nhöng đeàu laø 

taø thaàn khoâng đaùng đöôïc toân vinh hay thôø phöôïng. 

Do Thaùi Giaùo tin raèng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ taïo döïng loaøi 

ngöôøi bình đaúng theo “aûnh töôïng” Ngaøi, nghĩa laø loaøi ngöôøi coù 

phaàn taâm linh, taâm hoàn, trí phaùn đoaùn vaø söï thoâng minh. Ngaøi 

cho con ngöôøi coù töï do laøm đieàu mình muoán nhöng phaûi chịu 

traùch nhieäm nhöõng vieäc mình laøm. 

Do Thaùi Giaùo khoâng tin coù thuyeát luaân hoài, nhöng tin coù 

söï soáng laïi cuûa keû cheát, tin con ngöôøi coù moät đôøi đeå soáng, roài sau 

khi cheát seõ bị xeùt đoaùn đeå đöôïc thöôûng hay bị haønh phaït tuøy theo 

vieäc mình laøm luùc coøn trong xaùc thịt.  

 Ngöôøi Do Thaùi cho raèng Đöùc Chuùa Trôøi coù laäp giao öôùc 

vôùi toå phuï hoï, ban boá luaät phaùp cho daân toäc hoï đeå laøm tuyeån daân 

cho Đöùc Chuùa Trôøi. Hoï tin raèng Đaáng Meâ-si hay Đaáng Christ 

(Đaáng chịu xöùc daàu) seõ laø moät ngöôøi sanh ra töø doøng doõi cuûa vua 

Đa-vít, thuoäc chi phaùi Giu-đa cuûa daân toäc Do Thaùi. Đaáng Meâ-si 

seõ đeán laøm vua cai trị theá gian naøy vaø Ngaøi seõ đem caùc nöôùc laïi 

đeå cuøng nhau soáng trong hoøa bình. Quoác gia Do Thaùi seõ trôû 

thaønh “nöôùc cuûa thaày teá leã” laøm trung gian giöõa Đöùc Chuùa Trôøi 

vaø caùc quoác gia treân theá giôùi. 

Hieän nay, Do Thaùi Giaùo chia ra laøm ba moân phaùi nhö 

sau: 
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Chaùnh Thoáng: Ngöôøi Do Thaùi theo moân phaùi Chaùnh 

Thoáng coá laøm đuùng theo caùc giaùo lyù đaõ coù töø luùc ban 

đaàu; hoï caån thaän laøm theo caùc luaät kieâng cöû veà thöùc aên, 

vaø thaän troïng giöõ ngaøy sa-baùt. 

Baûo Thuû: Ngöôøi Do Thaùi theo moân phaùi Baûo Thuû laøm 

theo caùc luaät leä cuûa Kinh Talmud. Hoï thi haønh caùc nghi 

leã toân giaùo theo truyeàn thoáng, nhöng uyeån chuyeån đeå 

thích hôïp cho töøng theá heä. 

Caûi Caùch: Ngöôøi Do Thaùi theo moân phaùi Caûi Caùch 

khoâng coi troïng caùc luaät leä truyeàn khaåu cuûa Kinh 

Talmud, nhöng chuù troïng nhieàu đeán vieäc giaùo duïc đaïo 

đöùc cho tín höõu. 

 

Đeán cuoái theá kyû thöù 20, daân soá Do Thaùi treân theá giôùi coù 

khoaûng töø 13 đeán 14 trieäu ngöôøi. Trong soá naøy, coù khoaûng 5-6 

trieäu ôû Hoa Kyø, 5-6 trieäu ôû Do Thaùi, 2 trieäu ôû AÂu Chaâu, 400.000 

ôû Chaâu Myõ La-Tinh, 350.000 ôû Gia Naõ Đaïi, 100.000 ôû Phi Chaâu, 

100.000 ôû UÙc Chaâu  vaø 50.000 ôû AÙ Chaâu (khoâng keå nöôùc Do 

Thaùi).  

 

H10. Ai saùng laäp Cô Đoác Giaùo? 

 

Đöùc Chuùa Gieâ-su saùng laäp Cô Đoác Giaùo hay Ki-toâ Giaùo 

vaøo khoaûng naêm 26 ôû xöù  Do Thaùi. Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sinh 

vaøo khoaûng naêm 4 (TCN), taïi laøng Beát-leâ-hem xöù Giu-đeâ. Truù 

quaùn cuûa Ngaøi laø laøng Na-xa-reùt, xöù Ga-li-leâ. Đöùc Chuùa Gieâ-su 

khôûi haønh truyeàn baù Phuùc AÂm trong xöù Ga-li-leâ luùc Ngaøi vaøo 

khoaûng 30 tuoåi. 

Caùc toân giaùo treân theá gian daïy con ngöôøi phaûi töï mình 

laøm caùc đieàu laønh thaùnh thieän tu taâm döôõng taùnh đeå töï cöùu mình 

hay đeå đöôïc sieâu thoaùt hoaëc thi haønh nghieâm tuùc caùc giôùi caám 

cuûa luaät đaïo đeå đöôïc leân thieân đaøng. Traùi laïi, Cô Đoác Giaùo 

khaúng định laø loaøi ngöôøi chỉ coù khaû naêng phaïm toäi, nhöng khoâng 
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coù khaû naêng chuoäc toäi hay coù theå töï cöùu mình baèng caùc vieäc laøm 

nhaân đöùc do chính mình laøm ra. Cô Đoác Giaùo theo lôøi phaùn daïy 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su tin raèng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ ban Con Moät 

cuûa Ngaøi laø Đöùc Chuùa Gieâ-su xuoáng theá laøm ngöôøi, chịu cheát 

treân thaäp töï “đeå đem thaân mình maø tröø boû luaät phaùp cuûa caùc đieàu 

raên”(EÂ-pheâ 2:15) cuûa giao öôùc cuõ, đaëng cöùu chuoäc loaøi ngöôøi 

baèng caùch đoå huyeát ra đeå thaønh laäp giao öôùc môùi  (Lu 22:20). 

Giao öôùc môùi naøy thay theá giao öôùc cuõ loãi thôøi đaõ bị đaøo thaûi 

(Hy-baù 8:13 BDY). Kinh Thaùnh cho bieát söï cöùu chuoäc cuûa Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laø moät söï ban cho nhöng khoâng töø Đöùc Chuùa Trôøi 

cho nhöõng ai saün loøng chaáp nhaän söï ban cho naøy nhö lôøi tieân tri 

EÂ-sai döï ngoân: “Hôõi nhöõng keû naøo khaùt, haõy đeán suoái nöôùc! Vaø 

ngöôøi naøo khoâng coù tieàn baïc, haõy đeán, mua maø aên! Haõy đeán, mua 

röôïu vaø söõa maø khoâng caàn tieàn, khoâng đoøi giaù”(EÂ-sai 55:1). 

 Cuoäc đôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đöôïc ghi laïi trong boán 

saùch Phuùc AÂm Ma-thi-ô, Maùc, Lu-ca vaø Giaêng. Phuùc AÂm Ma-thi-

ô cho bieát gia phaû cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi cuûa vua 

Đa-vít vaø sanh bôûi nöõ đoàng trinh Ma-ri (Ma1:1,23). Hai đieàu naøy 

đaõ thaät söï xaûy ra laøm öùng nghieäm lôøi tieân tri, “Coù moät choài seõ 

nöùt töø goác Y-sai, moät nhaùnh töø reã noù seõ ra traùi.” vaø “Naày, moät 

gaùi đoàng trinh seõ chịu thai vaø sanh moät con trai”(EÂ-sai 11:1 

&7:14). Phuùc AÂm Ma-thi-ô tröng daãn khoaûng 16 laàn caùc lôøi tieân 

tri noùi veà Đaáng Meâ-si ôû Cöïu Öôùc đaõ đöôïc öùng nghieäm trong Đöùc 

Chuùa Gieâ-su ôû Taân Öôùc đeå thuyeát phuïc ngöôøi Do Thaùi chaáp 

nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Meâ-si cuûa mình. Phuùc AÂm Maùc 

baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Con cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaø Đaáng 

Cöùu Theá cuûa nhaân loaïi. Phuùc AÂm Lu-ca baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laø Con cuûa Đaáng Raát Cao, Ngaøi seõ ngoài treân ngoâi Đa-vít trị vì 

đôøi đôøi, nöôùc Ngaøi voâ cuøng. Phuùc AÂm Giaêng baøy toû Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laø Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Hai nhaäp theá laøm ngöôøi, đem söï 

cöùu chuoäc đeán cho nhaân loaïi. 

  Trong thôøi gian ba naêm thi haønh chöùc vuï cuûa Đaáng Cöùu 

Theá, Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm nhieàu daáu kyø pheùp laï nhö hoùa nöôùc 

thaønh röôïu, keâu ngöôøi cheát soáng laïi, chöõa laønh beänh taät, đuoåi 
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quỉ, đi treân maët bieån . . .  đeå chöùng toû Ngaøi laø Đaáng Meâ-si hay 

Đaáng Christ, đaõ đeán trong theá gian đeå laøm öùng nghieäm caùc lôøi 

tieân tri trong Cöïu Öôùc. Ngoaøi caùc daáu kyø pheùp laï maø Ngaøi đaõ 

laøm đeå chöùng toû Ngaøi laø Đaáng cöùu theá, Đöùc Chuùa Gieâ-su cuõng 

coâng khai xaùc nhaän Ngaøi laø Đaáng Meâ-si hay Đaáng Christ, nhö 

Ngaøi đaõ baøy toû vôùi ngöôøi đaøn baø Sa-ma-ri: “Ta, ngöôøi đang noùi 

vôùi ngöôi đaây, chính laø Đaáng đoù”(Giaêng 4:26). Ngoaøi caùc daáu kyø 

pheùp laï maø Ngaøi đaõ laøm, Đöùc Chuùa Gieâ-su coøn giaûng daïy laø moãi 

ngöôøi phaûi heát loøng yeâu meán Đöùc Chuùa Trôøi vaø thöông yeâu keû 

laân caän nhö mình. Ngaøi keâu goïi moïi ngöôøi phaûi thay đoåi loøng 

mình, aên naên vaø tin nhaän Ngaøi đeå đöôïc cöùu roãi vaø thöøa höôûng aân 

phöôùc cuûa nöôùc Trôøi.  

Đoïc qua caùc Phuùc aâm cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, ngöôøi ta 

khoâng thaáy Ngaøi baûo caùc moân đeä “haõy töï mình thaép đuoác maø đi 

tìm chaân lyù.” Nhöng Ngaøi phaùn: “Ta laø đöôøng đi, chaân lyù vaø söï 

soáng, ta đeán chaúng đeå xeùt đoaùn theá gian, nhöng đeå cöùu 

chuoäc”(Giaêng 12:47 & 14:6). 

Sau 3 naêm giaûng daïy veà nöôùc Trôøi, daân Do Thaùi tin theo 

Ngaøi raát đoâng, laøm cho caùc nhaø laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo xem 

Ngaøi laø moät moái đe doïa cho Do Thaùi Giaùo vaø neàn an ninh cuûa 

quoác gia Do Thaùi. Neân hoï đaõ baét Ngaøi đem đeán tröôøng aùn voäi vaõ 

keát toäi Ngaøi đaõ phaïm thöôïng, vì đaõ xöng mình laø Con cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi, roài hoï đoùng đinh Ngaøi treân thaäp töï giaù cho đeán cheát.   

Caùc saùch Phuùc AÂm keå tieáp: Sau khi ngöôøi ta đaõ đem 

Ngaøi choân trong moät hang đaù, đeán ngaøy thöù ba, Đöùc Chuùa Gieâ-

su soáng laïi đeå chöùng toû söï cheát chuoäc toäi cuûa Ngaøi treân thaäp töï 

giaù đaõ đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi hoaøn toaøn chaáp nhaän, keá hoaïch cöùu 

chuoäc toäi loãi cuûa nhaân loaïi đaõ hoaøn taát. Sau khi soáng laïi, Ngaøi 

hieän ra vôùi caùc moân đoà trong 40 ngaøy đeå phaùn daïy hoï nhöõng 

vieäc lieân heä đeán nöôùc Đöùc Chuùa Trôøi. Sau đoù, Đöùc Chuùa Gieâ-su 

thaêng thieân tröôùc söï chöùng kieán cuûa caùc moân đoà Ngaøi, nhö đaõ 

ghi trong saùch Coâng vuï caùc Söù đoà 1: 9-11 laø sau khi noùi chuyeän 

vôùi caùc moân đoà laàn choùt xong, Đöùc Chuùa Gieâ-su đöôïc caát leân 

trôøi. Caùc moân đoà ngoù theo cho đeán khi coù moät đaùm maây đeán tieáp 
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Ngaøi khuaát đi, khoâng thaáy nöõa. Đoaïn, coù hai thieân söù maëc aùo 

traéng hieän đeán baûo caùc moân đoà raèng: “Gieâ-su naøy đaõ đöôïc caát 

leân trôøi khoûi giöõa caùc ngöôi, cuõng seõ trôû laïi nhö caùch caùc ngöôi 

đaõ thaáy Ngaøi leân trôøi vaäy. ” Theo nhö lôøi thieân söù thì Đöùc Chuùa 

Gieâ-su seõ trôû laïi theá gian naøy đeå đaùnh baïi Sa-tan cuøng quyeàn löïc 

cuûa söï toái taêm đeå thaønh laäïp vöông quoác cuûa Ngaøi. Ngaøi seõ ngoài 

treân ngoâi Đa-vít trị vì đôøi đôøi, nöôùc Ngaøi voâ cuøng. Baáy giôø “hoï 

seõ laáy göôm reøn löôõi caøy, laáy giaùo reøn löôõi lieàm. Nöôùc naøy chaúng 

coøn giaù göôm leân nghịch cuøng nöôùc khaùc, ngöôøi ta chaúng coøn taäp 

söï chieán tranh. Muoâng soùi seõ ôû vôùi chieân con, beo naèm vôùi deâ 

con; boø con, sö töû con vôùi boø nuoâi maäp cuøng chung moät choã, moät 

đöùa con treû seõ daét chuùng noù đi. Boø caùi seõ aên vôùi gaáu; caùc con 

nhoû chuùng noù naèm chung, sö töû aên coû khoâ nhö boø. Treû con đöông 

buù seõ chôi keà raén hoå mang, treû con thoâi buù seõ thoø tay vaøo hang 

raén luïc. Noù chaúng laøm haïi, chaúng gieát ai”(EÂ-sai 2:4 & 11:6-8). 

Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su thaêng thieân khoaûng 7 ngaøy, 

đeán ngaøy leã Nguõ Tuaàn, caùc moân đoà cuûa Chuùa Cöùu Theá đang 

nhoùm laïi đeå aên leã Nguõ Tuaàn theo truyeàn thoáng cuûa Do Thaùi 

Giaùo thì “thình lình, coù tieáng töø trôøi đeán nhö tieáng gioù thoåi aøo aøo, 

đaày khaép nhaø moân đoà ngoài. Caùc moân đoà thaáy löôõi rôøi raïc töøng 

caùi moät, nhö löôõi baèng löûa hieän ra, đaäu treân moãi ngöôøi. Heát thaûy 

đeàu đöôïc đaày daãy Đöùc Thaùnh Linh”(CV 2:2-4). 

 Sau khi nhaän đöôïc Đöùc Thaùnh Linh, caùc moân đoà cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su đi ra rao giaûng cho moïi ngöôøi bieát Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laø Đaáng Cöùu Theá đaõ cheát treân thaäp töï giaù đeå chuoäc toäi 

cho nhaân loaïi. Neáu ai baèng loøng tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø söï 

cheát cuûa Ngaøi treân thaäp töï giaù laø đeå đeàn toäi cho mình thì ngöôøi 

đoù đöôïc cöùu chuoäc bôûi aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Nhö Söù đoà 

Phi-e-rô xaùc định tröôùc Toaø Coâng Luaän Do Thaùi raèng: “Chaúng 

coù söï cöùu roãi trong đaáng naøo khaùc; vì ôû döôùi trôøi, chaúng coù danh 

naøo khaùc ban cho loaøi ngöôøi, đeå chuùng ta phaûi nhôø đoù maø đöôïc 

cöùu”(CV 4:12). Söù đoà Phao loâ voán laø moät thaønh vieân cuûa moân 

phaùi Pha-ri-si, töøng haêng say baét bôù vaø saùt haïi ngöôøi tin theo Đöùc 

Chuùa Gieâ-su. Nhöng khi trôû laïi tin nhaän Chuùa Gieâ-su laøm cöùu 
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Chuùa mình vaø trôû thaønh moät söù đoà loøng đaày nhieät huyeát rao 

giaûng Tin Laønh, oâng tuyeân boá: “Thaät vaäy, toâi khoâng hoå theïn veà 

Tin Laønh đaâu, vì laø quyeàn pheùp cuûa Đöùc Chuùa Trôøi đeå cöùu moïi 

keû tin”(Roâ 1:16). 

Duø Cô Đoác Giaùo bị Do Thaùi Giaùo baét bôù töø naêm 35 đeán 

naêm 44, vaø sau đoù bị caùc Hoaøng Đeá La Maõ baùch haïi töø naêm 64 

đeán naêm 312, Cô Đoác Giaùo vaãn baønh tröôùng maïnh trong đeá quoác 

La Maõ. Vaøo theá kyû II, Cô Đoác Giaùo đaõ trôû thaønh moät toân giaùo coù 

toå chöùc hoaøn bị vôùi caùc giaùo lyù haún hoi. Đeán theá kyû IV, Cô Đoác 

Giaùo đaõ lan traøn đeán Taây Ban Nha, Ba Tö vaø mieàn đoâng AÁn Đoä. 

Đeán cuoái theá kyû IV, caùc Hoäi Thaùnh Cô Đoác Mieàn Đoâng 

naèm trong laõnh thoå cuûa Đoâng Đeá Quoác La Maõ goàm coù boán giaùo 

khu. Boán giaùo khu đoù laø Constantinople (Thoå Nhĩ Kyø), An-ti-oát 

(Syria), Gieâ-ru-sa-lem (Do-Thaùi) vaø Alexandria (Ai-caäp). Caùc 

giaùo khu naøy tröïc thuoäc Đoâng Giaùo Hoäi (Chaùnh Thoáng Giaùo), do 

caùc Giaùo Tröôûng  quaûn trị, toøa thaùnh đaët ôû Constantinople, Thoå 

Nhĩ Kyø. Caùc Hoäi Thaùnh Cô Đoác Mieàn Taây naèm trong laõnh thoå 

cuûa Taây Đeá Quoác La Maõ tröïc thuoäc Giaùo Khu Roâ-ma, cuõng goïi 

laø Taây Giaùo Hoäi hay Coâng Giaùo La maõ. Taây Giaùo Hoäi đaët döôùi 

quyeàn quaûn trị cuûa moät Giaùm Muïc, toøa thaùnh ôû La Maõ, YÙ Đaïi 

Lôïi. Đoâng Giaùo Hoäi vaø Taây Giaùo Hoäi coù nhieàu baát đoàng veà giaùo 

lyù vaø quyeàn haïn giöõa chöùc Giaùm muïc ôû La Maõ vaø caùc Giaùo 

tröôûng cuûa Đoâng Giaùo Hoäi. Söï vieäc naøy laø maàm moùng gaây ra 

moái chia reõ giöõa Đoâng Giaùo Hoäi vaø Taây Giaùo Hoäi hoài theá kyû V. 

Đeán giöõa theá kyû XI, töùc vaøo khoaûng naêm 1054, Taây Giaùo Hoäi vaø 

Đoâng Giaùo Hoäi toå chöùc moät buoåi hoïp đeå thaûo luaän tìm caùch san 

baèng caùc dị bieät giöõa hai giaùo hoäi. Sau nhieàu ngaøy thaûo luaän, hai 

giaùo hoäi khoâng tìm đöôïc moät söï đoàng thuaän naøo maø coøn gaây 

theâm nhieàu maâu thuaãn, neân hai giaùo hoäi đaõ chính thöùc döùt pheùp 

thoâng coâng laãn nhau, roài xem nhau nhö thuø nghịch töø daïo đoù cho 

đeán nay. 

Naêm 1517, tu sĩ Martin Luther phaùt khôûi phong traøo Caûi 

Chaùnh Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. Martin Luther cho raèng: Söï 

cöùu chuoäc laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin vaøo coâng lao cuûa Đöùc Chuùa 
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Gieâ-su maø thoâi, tín höõu khoâng caàn phaûi laøm theâm vieäc laønh thaùnh 

thieän đeå đöôïc cöùu.” Đieàu Martin Luther tin töôûng traùi vôùi giaùo lyù 

cuûa Coâng Giaùo La Maõ, “söï cöùu chuoäc laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin 

vaøo coâng lao cöùu chuoäc cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø vieäc laøm thaùnh 

thieän cuûa tín höõu.” Vì giaùo lyù cöùu roãi khaùc bieät vôùi Coâng Giaùo 

La Maõ, neân Martin Luther vaø nhoùm ngöôøi theo phaùi Caûi Chaùnh 

cuûa Martin Luther phaûi taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ đeå thaønh 

laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran. Cuõng trong theá kyû 16 naøy vaø 

caùc theá kyû keá tieáp, moät soá Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh khaùc đöôïc thaønh 

laäp nhö: Reformed and Presbyterian, Anglican Communion, 

Baùp-tít, Anh Em (Quakers), Congregationalists, Giaùm Lyù, Nguõ 

Tuaàn, Disciple of Christ, Unitarians, Universalists, Evangelicals, 

Fundamentalists . . . 

 Theo truyeàn thoáng, töø ngaøy coù cuoäc caûi chaùnh, Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ xem caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Caûi Chaùnh laø 

“Theä Phaûn” hay “Đaïo Laïc.” Nhöng đeán naêm 1962, Coâng Đoàng 

Va-ti-can II cuûa Coâng Giaùo La Maõ ra quyeát nghị chaám döùt vieäc 

xem Tin Laønh Caûi Chaùnh laø “Theä Phaûn” hay “Đaïo Laïc,” nhöng 

laø “Anh Em Taùch Rôøi.” 

 Naêm 1969, caùc nhaø thaàn đaïo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 

La Maõ vaø Tin Laønh Lutheran ngoài laïi đeå baét đaàu thaûo luaän tìm 

caùch thoáng nhaát giaùo lyù cöùu roãi. Sau 30 naêm thaûo luaän, đeán naêm 

1999, hai Giaùo Hoäi đaõ đoàng yù xaùc định giaùo lyù cöùu roãi cho hai 

Giaùo Hoäi laø: “Chỉ nhôø aân đieån bôûi đöùc tin vaøo coâng lao cöùu 

chuoäc cuûa Đöùc Ki-toâ, chôù khoâng phaûi bôûi coâng traïng naøo cuûa Ki-

toâ höõu.” Đaây, chính laø giaùo lyù cöùu roãi maø Martin Luther đaõ đoøi 

hoûi nôi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ trong cuoäc Caûi Chaùnh hoài 

theá kyû XVI. Đaây cuõng chính laø giaùo lyù cöùu roãi maø Söù đoà Phao-loâ 

đaõ xaùc định trong Kinh Thaùnh, “Vaû, aáy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc 

tin, maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn 

laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm 

đaâu, haàu cho khoâng ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8-9). 

Taïp chí Life, xuaát baûn thaùng 12 naêm 1999 cho bieát: Daàu 

phaûi traûi qua caùc cuoäc baét bôù cuûa Do Thaùi Giaùo vaø caùc côn baùch 
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haïi cuûa caùc Hoaøng Đeá La Maõ, Cô Đoác Giaùo đaõ trôû thaønh moät 

toân giaùo lôùn nhaát theá giôùi, coù soá tín höõu vaøo khoaûng treân hai tyû 

ngöôøi, vôùi khoaûng 2.000 heä phaùi. 

 

Ghi chuù: Baøi vieát “Ai Saùng Laäp Cô Đoác Giaùo” naøy đaõ 

đöôïc đaêng treân Baùch Khoa Toaøn Thö Wikipedia Vieät 

Ngöõ, naêm 2006.  

    

H11. Bôûi  đaâu maø coù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ? 

 

Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su thaêng thieân veà trôøi, caùc söù đoà 

ôû laïi rao giaûng Phuùc aâm cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Keá tieáp caùc söù 

đoà laø caùc giaùo phuï tieáp tuïc coâng vieäc cuûa caùc söù đoà, neân đaõ 

thaønh laäp đöôïc theâm nhieàu hoäi thaùnh trong Đeá Quoác La Maõ. 

Naêm 292, Hoaøng đeá Diocletian chia Đeá Quoác La Maõ ra Đoâng 

Đeá Quoác vaø Taây Đeá Quoác. Đeán cuoái theá kyû thöù tö, Cô Đoác Giaùo 

naèm trong laõnh thoå cuûa Đeá Quoác La Maõ đöôïc chia thaønh naêm 

giaùo khu. Boán giaùo khu thuoäc Đoâng Giaùo Hoäi, noùi tieáng Hy Laïp, 

naèm trong laõnh thoå cuûa Đoâng Đeá Quoác La Maõ goàm coù: 

Constantinople (Thoå-nhĩ-kyø), An-ti-oát (Syria), Gieâ-ru-sa-lem (Do 

Thaùi) vaø Alexandria (Ai-caäp). Boán giaùo khu naøy trôû thaønh Chaùnh 

Thoáng Giaùo Đoâng Phöông. Giaùo khu  Roâ-ma (YÙ-đaïi-lôïi), thuoäc 

Taây Giaùo Hoäi, noùi tieáng La tinh, naèm trong laõnh thoå cuûa Taây Đeá 

Quoác La Maõ, ôû döôùi quyeàn quaûn nhieäm cuûa moät giaùm muïc, toaø 

thaùnh đaët ôû La Maõ, trôû thaønh Coâng Giaùo La Maõ. 

Đeán naêm 401, Giaùm muïc Giaùo khu Roâ-ma lôïi duïng söï 

suy yeáu cuûa Taây Đeá Quoác La Maõ töï toân mình laø Giaùo Hoaøng, 

töùc laø Giaùo Hoaøng Innocent I. Töø đoù, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La 

Maõ ôû döôùi söï cai quaûn cuûa Giaùo Hoaøng, thuoäc Toøa Thaùnh Va-ti-

can. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ laø moät Giaùo Hoäi Cô Đoác lôùn 

nhaát cuûa ba Giaùo Hoäi Cô Đoác. Hai Giaùo Hoäi kia coù soá tín đoà ít 

hôn, đoù laø Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Tin Laønh. 

  Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ cho raèng muoán đöôïc cöùu laø 

phaûi coù đöùc tin nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø phaûi chịu pheùp röûa toäi 



Toân Giaùo Theá Giôùi 

 

43 

(baùp-teâm) cuûa Coâng Giaùo La Maõ. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ 

nhìn nhaän Kinh Thaùnh laø nguoàn goác cuûa caùc giaùo lyù. Nhöng 

Coâng Giaùo La Maõ cuõng coâng nhaän caùc giaùo đieàu hay tín đieàu 

cuûa Giaùo Hoäi coù quyeàn haïn töông đöông vôùi lôøi daïy cuûa Kinh 

Thaùnh. Hôn nöõa, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù quyeàn thay đoåi giaùo lyù 

Kinh Thaùnh nhöng khoâng đöôïc quyeàn thay đoåi caùc giaùo đieàu hay 

tín đieàu cuûa Giaùo Hoäi đaõ ban haønh. Coâng Giaùo La Maõ caên cöù 

vaøo lôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi: “ngöôi laø Pheâ-roâ (nghĩa laø 

đaù), ta seõ laäp Hoäi thaùnh ta treân đaù naøy”(Ma16:18) maø cho raèng 

Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ laäp Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi treân söù đoà Pheâ-roâ 

(Phi-e-rô). Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ cuõng cho raèng Đöùc Chuùa 

Gieâ-su đaõ choïn söù đoà Pheâ-roâ đeå laøm Giaùo Hoaøng đaàu tieân cho 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. 

Coâng Giaùo La Maõ tin vaøo giaùo đieàu thöøa keá toâng đoà, neân 

cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ ban quyeàn haønh cho 12 toâng đoà. 

Vì Thaùnh Pheâ-roâ laø toâng đoà tröôûng, vaø laø Giaùo Hoaøng đaàu tieân 

cuûa Coâng Giaùo La Maõ neân Thaùnh Pheâ-roâ đaõ truyeàn quyeàn haønh 

vaø chöùc vị Giaùo Hoaøng laïi cho caùc Giaùo Hoaøng keá tieáp, vaø lieân 

tuïc cho đeán vị Giaùo Hoaøng ngaøy nay. 

Coâng Giaùo La Maõ quaû quyeát laø Giaùo Hoäi coù “Ôn Voâ 

Ngoä” töùc laø khoâng sai laàm trong caùc lôøi daïy veà luaân lyù hay giaùo 

lyù, khi caùc lôøi daïy đoù do Giaùo Hoaøng, Coâng Đoàng cuûa Giaùo Hoäi 

hay Hoäi Đoàng Giaùm Muïc ban ra. Ôn Voâ Ngoä do Coâng Đoàng 

Vatican chính thöùc coâng boá vaøo naêm 1870. Nhöng tröôùc đoù, töùc 

laø vaøo naêm 1854 Giaùo Hoaøng Pius IX đaõ duøng “Ôn Voâ Ngoä” đeå 

coâng boá tín đieàu Đöùc Maria voâ nhieãm nguyeân toäi. Naêm 1950, 

Giaùo Hoaøng Pius XII đaõ duøng “Ôn Voâ Ngoä” đeå tuyeân boá tín đieàu 

Đöùc Maria hoàn xaùc leân trôøi. 

Muoán gia nhaäp Coâng Giaùo La Maõ phaûi tin Phuùc AÂm cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø thaät, vaø phaûi chaáp nhaän lôøi giaûng nghĩa caùc 

saùch Phuùc AÂm cuûa Giaùo Hoäi laø đuùng. Tín höõu khoâng đöôïc pheùp 

giaûng nghĩa Kinh Thaùnh theo yù rieâng cuûa mình. Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ tin Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi töï höõu haèng höõu. Đöùc 

Chuùa Gieâ-su coù thaàn taùnh vaø nhaân taùnh hoaøn toaøn. Tín höõu coù 
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theå töông giao vôùi Đöùc Chuùa Trôøi qua nhöõng lôøi caàu kinh. Coâng 

Giaùo La Maõ tin con ngöôøi coù linh hoàn baát dieät. Khi cheát moãi linh 

hoàn phaûi chịu traùch nhieäm cho nhöõng vieäc mình laøm luùc coøn 

soáng. Phaàn thöôûng cuûa hoï coù theå laø ôû thieân đaøng hay hình phaït 

cuûa hoï coù theå laø ôû địa nguïc.  

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ daïy raèng khi tín höõu Coâng 

Giaùo qua đôøi, linh hoàn cuûa hoï phaûi xuoáng Luyeän Nguïc. Nôi đaây, 

linh hoàn phaûi chịu hình phaït đeå traû heát toäi loãi chöa aên naên hay toäi 

loãi chöa đöôïc tha thöù roài môùi đöôïc leân thieân đaøng. Thaân nhaân 

cuûa ngöôøi quaù coá coøn soáng treân traàn theá coù theå röôùc leã, caàu kinh, 

caàu sieâu cho ngöôøi quaù coá ôû Luyeän Nguïc đeå hoï đöôïc sôùm leân 

thieân đaøng tröôùc thôøi gian haïn định.  

Ngöôøi đöùng đaàu Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ laø Giaùo 

Hoaøng do caùc Hoàng Y baàu leân. Hoàng Y do Giaùo Hoaøng boå 

nhieäm. Hoàng Y Đoaøn đöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1150 đeå coá vaán 

Giaùo Hoaøng laõnh đaïo giaùo hoäi. Caùc Hoàng Y đöôïc xem nhö laø 

caùc “Hoaøng Töû cuûa Giaùo Hoäi” goàm coù: Giaùm muïc Hoàng Y, Linh 

muïc Hoàng Y vaø Trôï Teá Hoàng Y. Trong moät quoác gia, Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo đöôïc chia ra thaønh nhieàu toång giaùo phaän, ôû moãi toång 

giaùo phaän do moät Toång Giaùm Muïc đieàu haønh. Toång giaùo phaän 

đöôïc chia ra thaønh nhieàu giaùo phaän. Giaùo phaän do moät Giaùm 

Muïc quaûn nhieäm. Giaùo phaän  chia ra thaønh nhieàu giaùo xöù. Giaùm 

Muïc boå nhieäm Linh muïc cai quaûn giaùo xöù trong giaùo phaän mình. 

Naêm 2000, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ coù khoaûng 

958.400.000 tín höõu treân toaøn theá giôùi. Rieâng ôû Hoa Kyø coù 

61.208.000 tín höõu vaø ôû Vieät Nam coù khoaûng 6.000.000 tín höõu 

Coâng Giaùo La Maõ. 

 

H12. Bôûi đaâu maø coù Chaùnh Thoáng Giaùo (Orthodox Church)? 

 

 Cô Đoác Giaùo bị Do Thaùi Giaùo baét bôù töø naêm 35 đeán naêm 

44. Sau đoù laïi  bị caùc Hoaøng đeá La Maõ saùt haïi töø naêm 64 cho 

đeán naêm 312. Tuy vaäy, Cô Đoác Giaùo vaãn baønh tröôùng maïnh 

trong Đeá Quoác La Maõ. Đeán theá kyû II, Cô Đoác Giaùo đaõ thaønh laäp 
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đöôïc nhieàu hoäi thaùnh trong laõnh thoå cuûa Đeá Quoác La Maõ. Naêm 

292, Hoaøng Đeá Diocletian chia Đeá Quoác La Maõ ra Đoâng Đeá 

Quoác vaø Taây Đeá Quoác. Đeán cuoái theá kyû IV, caùc Hoäi thaùnh Cô 

Đoác naèm trong laõnh thoå cuûa Đeá Quoác La Maõ đöôïc chia ra thaønh 

naêm giaùo khu. Giaùo khu Roâ-ma, thuoäc Taây Giaùo Hoäi, naèm trong 

laõnh thoå cuûa Taây Đeá Quoác, noùi tieáng La-tinh, trôû thaønh Coâng 

Giaùo La Maõ. Boán Giaùo Khu coøn laïi thuoäc Đoâng Giaùo Hoäi, naèm 

trong laõnh thoå cuûa Đoâng Đeá Quoác, noùi tieáng Hy Laïp, goàm coù: 

Constantinople (Thoå Nhĩ Kyø), An-ti-oát (Syria), Gieâ-ru-sa-lem 

(Do Thaùi) vaø Alexandria (Ai-caäp). Moãi giaùo khu ôû Đoâng Đeá 

Quoác đaët döôùi quyeàn quaûn nhieäm cuûa moät Giaùo tröôûng. Khi coù 

cuoäc tranh chaáp quyeàn haønh giöõa caùc Giaùo tröôûng cuûa caùc giaùo 

khu thuoäc Đoâng Đeá Quoác vaø chöùc Giaùm muïc cuûa Giaùo khu Roâ-

ma thuoäc Taây Đeá Quoác thì caùc giaùo khu ôû Đoâng Đeá Quoác saùt 

nhaäp laïi vôùi Giaùo khu Constantinople thaønh moät giaùo khu. Töø 

đoù, Giaùo tröôûng cuûa Giaùo khu Constantinople cai quaûn coâng vieäc 

Chuùa naèm trong bôø coõi cuûa Đoâng Đeá Quoác. Giaùo Khu 

Constantinople trôû thaønh Chaùnh Thoáng Giaùo hay Chaùnh Thoáng 

Giaùo Đoâng Phöông. 

  Chaùnh Thoáng Giaùo laø Giaùo Hoäi Cô Đoác lôùn đöùng vaøo 

haøng thöù ba sau Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh. Chaùnh Thoáng 

Giaùo đaët döôùi quyeàn đieàu haønh cuûa moät Giaùo Tröôûng, toøa thaùnh 

đaët taïi thaønh phoá Constantinople (Thoå Nhĩ Kyø). Chaùnh Thoáng 

Giaùo (Orthodox Church), Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng Phöông 

(Eastern Orthodox Church) hay Chaùnh Thoáng Giaùo Hy Laïp 

(Greek Orthodox Church) cho mình laø nhöõng Hoäi thaùnh sô khai 

do chính caùc söù đoà cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su thaønh laäp töø luùc ban 

đaàu ôû nhöõng nöôùc noùi tieáng Hy Laïp ven bôø Địa Trung Haûi nhö 

Coâ-rinh-toâ, An-ti-oát, EÂ-pheâ-soâ . . .  

Chaùnh Thoáng Giaùo cho raèng Giaùo Hoäi cuûa mình luoân 

luoân giöõ đuùng caùc giaùo lyù maø Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø caùc söù đoà 

truyeàn daïy töø luùc ban đaàu. Giaùo Hoäi chỉ coâng nhaän caùc quyeát 

nghị veà nieàm tin cuûa caùc Coâng Đoàng coù đaïi dieän cuûa Đoâng Giaùo 

Hoäi (Chaùnh Thoáng  Giaùo) vaø Taây Giaùo Hoäi (Coâng Giaùo La Maõ) 
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tham döï, nhö Coâng Đoàng Nicea I (325), Coâng Đoàng 

Constantinople I (381), Coâng Đoàng EÂ-pheâ-soâ (431), Coâng Đoàng 

Chalcedon (451), Coâng Đoàng Constantinople II (553), Coâng 

Đoàng Constantinople III (680) vaø Coâng Đoàng Nicea II (787). 

Giaùo Hoäi Chaùnh Thoáng Giaùo khoâng chaáp nhaän caùc giaùo lyù do 

Taây Giaùo Hoäi đôn phöông đeà ra sau baûy Coâng Đoàng naøy. 

Chaùnh Thoáng Giaùo khoâng coâng nhaän quyeàn haïn cuûa 

Giaùo Hoaøng ôû Vatican. Đoù laø nguyeân do chuû yeáu laøm cho Giaùo 

Hoäi Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Coâng Giaùo La Maõ chính thöùc taùch rôøi 

nhau naêm 1054.  

Caùc Hoäi Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi Chaùnh Thoáng Giaùo đeàu töï 

trị, nhöng hieäp nhaát vôùi nhau. Chaùnh Thoáng Giaùo coi caùc nghi leã 

thôø phöôïng laø bieåu töôïng cho söï cöùu chuoäc cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. 

Vieäc cöû haønh leã Tieäc Thaùnh vaø chieâm ngöôõng hình aûnh thaùnh, laø 

phaàn quan troïng trong caùc buoåi thôø phöôïng cuûa Chaùnh Thoáng  

Giaùo. 

Chaùnh Thoáng Giaùo xem Đöùc Meï Maria, thieân söù vaø caùc 

thaùnh laø linh thieâng đaùng đöôïc suøng kính. Chaùnh Thoáng Giaùo tin 

raèng baùnh vaø röôïu cuûa tieäc thaùnh trôû thaønh huyeát vaø thịt thaät cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su. Đoù laø lyù do laøm cho Chaùnh Thoáng Giaùo khaùc 

bieät vôùi caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Caûi Chaùnh. 

Chaùnh Thoáng Giaùo laøm baùp teâm cho tín höõu baèng caùch 

dìm ngöôøi döôùi nöôùc 3 laàn. Nhaân danh Đöùc Chuùa Cha đeå dìm 

ngöôøi döôùi nöôùc laàn thöù nhöùt, nhaân danh Đöùc Chuùa Con đeå dìm 

ngöôøi döôùi nöôùc laàn thöù hai vaø nhaân danh Đöùc Thaùnh Linh đeå 

dìm ngöôøi döôùi nöôùc laàn thöù ba. 

Chaùnh Thoáng Giaùo tin Kinh Thaùnh laø lôøi cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi khoâng sai laàm, nhöng cuõng tin caùc lôøi thaùnh truyeàn cuûa 

Giaùo Hoäi. 

Vaøo naêm 1453, thaønh Constantinople, nôi đaët Toøa Thaùnh 

cuûa Chaùnh Thoáng Giaùo, bị quaân Hoài Giaùo cuûa Thoå Nhĩ Kyø đaùnh 

chieám. Đeán naêm 1500 Chaùnh Thoáng Giaùo ôû Nga đöùng leân laõnh 

đaïo caùc Hoäi thaùnh cuûa Chaùnh Thoáng Giaùo Mieàn Đoâng cho đeán 

ngaøy nay. 
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Hieän nay, Chaùnh Thoáng Giaùo coù maët ôû Hy-Laïp, Thoå Nhĩ 

Kyø, Nga, vuøng Balkans, Trung Đoâng vaø caùc nöôùc thuoäc Lieân 

Bang Xoâ-Vieát cuõ. Đeán theá kyû 20, Chaùnh Thoáng Giaùo lan traøn 

đeán Đoâng vaø Taây AÂu, Phi Chaâu vaø AÙ Chaâu vôùi khoaûng 250 trieäu 

tín höõu treân toaøn theá giôùi. 

 

H13. Giaùo Hoäi Tin Laønh đöôïc thaønh laäp trong tröôøng hôïp 

naøo? 

 

 Giaùo Hoäi Tin Laønh (Protestant) hay Giaùo Hoäi Tin Laønh 

Caûi Chaùnh (Reformed Church) laø moät trong ba giaùo hoäi lôùn cuûa 

Cô Đoác Giaùo. Giaùo Hoäi Tin Laønh laø Giaùo Hoäi Cô Đoác lôùn đöùng 

vaøo haøng thöù nhì, sau Coâng Giaùo La Maõ. Đeán naêm 1990, Giaùo 

Hoäi Tin Laønh coù khoaûng 469 trieäu tín höõu treân toaøn theá giôùi. 

Vaøo giöõa theá kyû XVI, Giaùo Hoäi Tin Laønh đöôïc thaønh 

laäp, sau khi taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ trong cuoäc caûi chaùnh 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ cuûa Tu sĩ Martin Luther ôû Đöùc 

Quoác, Muïc sö Ulrich Zwingli ôû Thuïy Sĩ, nhaø thaàn đaïo John 

Calvin ôû Phaùp Quoác vaø vua Henry VIII ôû Anh Quoác. Caùc cuoäc 

caûi chaùnh naøy nhaèm muïc đích đöa tín höõu trôû laïi nieàm tin đuùng 

theo caùc giaùo lyù trong Kinh Thaùnh nhö luùc ban đaàu vaø baát phuïc 

tuøng Giaùo Hoaøng ôû La Maõ. 

Trong thôøi caûi chaùnh ôû theá kyû 16, lịch söû ghi nhaän coù boán 

Hoäi thaùnh Tin Laønh Caûi Chaùnh noåi baät nhaát đoù laø Lutherans, 

Calvinist, Anabaptists vaø Anh Quoác Giaùo. Töø theá kyû XVI cho 

đeán nay, ngöôøi ta ghi nhaän coù nhieàu Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc 

đöôïc thaønh laäp nhö: Tröôûng Laõo, Quakers, Baùp-tít, Nguõ Tuaàn, 

Giaùm Lyù, Phuùc AÂm Lieân Hieäp, Mennonite, Nazarene, Cô Đoác 

Phuïc Laâm, Anh Em, Hoäi Thaùnh Đaáng Christ, Church of God in 

Christ, Giaùo Hoäi Thaùnh Höõu Ngaøy Sau Cuûa Chuùa Gieâ-su Ki-toâ, 

Chöùng Nhaân Gioâ-hoâ-va . . . 

Maëc daàu, caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng hoaøn toaøn đoàng 

yù vôùi nhau veà moät vaøi giaùo lyù hay phöông caùch haønh đaïo, nhöng 

taát caû đeàu nhaát trí khoâng thuaän phuïc Giaùo Hoaøng cuûa Coâng Giaùo 
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La Maõ. Chaáp nhaän Kinh Thaùnh laø thaåm quyeàn duy nhaát cuûa caùc 

vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø phöông caùch haønh đaïo cuûa tín höõu thuoäc 

Giaùo Hoäi Tin Laønh.  

Đa soá Giaùo Hoäi Tin Laønh tin söï cöùu roãi laø do aân đieån 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi đöùc tin cuûa tín höõu đaët vaøo söï cheát 

chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Traùi laïi, Coâng Giaùo La Maõ cho 

raèng ngoaøi aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaø đöùc tin vaøo söï cheát 

chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ra tín höõu caàn phaûi laøm theâm 

nhöõng đieàu phöôùc đöùc theo lôøi daïy cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La 

Maõ thì môùi đöôïc cöùu. Söï khaùc bieät veà giaùo lyù cöùu roãi naøy laø 

nguyeân đoäng löïc chiùnh, laøm cho Giaùo Hoäi Tin Laønh Caûi Chaùnh 

taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ hoài theá kyû XVI. 

Duø đaõ taùch khoûi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ, Giaùo Hoäi 

Tin Laønh Caûi Chaùnh vaãn giöõ giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi, söï 

cheát chuoäc toäi vaø söï soáng laïi cuûa Đaáng Christ, nghi leã Baùp-teâm 

vaø Tieäc Thaùnh.  

 

H14. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran? 

 

 Martin Luther thaønh laäp Giaùo Hoäi Lutheran trong cuoäc 

caûi chaùnh giaùo hoäi vaøo đaàu theá kyû XVI taïi Đöùc Quoác. Martin 

Luther laø moät tu sĩ Coâng Giaùo La Maõ thuoäc doøng Augustine. 

OÂng cuõng laø moät giaùo sö thaàn đaïo cuûa Vieän Đaïi Hoïc 

Wittenberg, Đöùc Quoác. 

Giaùo Hoäi Lutheran coâng nhaän lôøi Đöùc Chuùa Trôøi trong 

Kinh Thaùnh laø quyeàn toái thöôïng cuûa caùc vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø 

phöông caùch haønh đaïo cuûa tín höõu. Giaùo Hoäi Lutheran cho raèng 

söï cöùu chuoäc laø do aân đieån bôûi đöùc tin maø thoâi. Vieäc laøm thaùnh 

thieän cuûa tín höõu khoâng giuùp ích cho söï cöùu roãi linh hoàn. Hoï xem 

vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu chỉ laø boâng traùi cuûa söï cöùu roãi. 

Giaùo Hoäi Lutheran chỉ giöõ thaùnh leã Baùp-teâm vaø Tieäc 

Thaùnh. Hoï cho raèng đoù laø hai thaùnh leã maø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ 

thaät söï ban cho Hoäi thaùnh tuaân giöõ. Giaùo Hoäi Lutheran cöû haønh 

caùc buoåi thôø phöôïng baèng ngoân ngöõ cuûa ngöôøi daân thöôøng; 
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khoâng nhö Coâng Giaùo La Maõ chỉ duøng ngoân ngöõ La-tinh. Đeán 

naêm 1962, Coâng Đoàng Vatican II môùi baét đaàu cho pheùp linh muïc 

duøng ngoân ngöõ địa phöông đeå cöû haønh leã Mi-sa vaø caùc thaùnh leã 

khaùc cuûa Coâng Giaùo La Maõ. 

Khi cöû haønh leã Tieäc Thaùnh, giaùo höõu cuûa Lutheran đöôïc 

aên baùnh vaø uoáng cheùn, trong khi đoù tín höõu Coâng Giaùo La Maõ 

chỉ đöôïc aên baùnh. Vieäc uoáng cheùn chỉ daønh rieâng cho caáp tu sĩ. 

Giaùo Hoäi Lutheran tin raèng Đaáng Christ thaät söï hieän dieän trong 

baùnh vaø röôïu cuûa Tieäc Thaùnh, khi hoï caên cöù vaøo lôøi daïy cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su “Naøy laø thaân theå ta. Naøy laø huyeát ta”(Ma 

26:26,28). Giaùo Hoäi Lutheran laøm baùp-teâm cho treû sô sinh vaø 

ngöôøi lôùn baèng caùch raûy nöôùc, đoå nöôùc hay dìm ngöôøi döôùi nöôùc.  

Vaøo naêm 1625, moät soá tín höõu Lutheran töø Haø-Lan vaø 

Đöùc đeán định cö ôû Nöõu Öôùc. Vaøo naêm 1638, moät soá tín höõu 

Lutheran töø Thuïy Đieån đeán định cö ôû bang Delaware. Đaàu theá 

kyû XVIII, moät soá lôùn tín höõu Lutheran töø Đöùc đeán định cö ôû bang 

Pennsylvania. Đeán naêm 1748, moät Hoäi thaùnh Lutheran đaàu tieân 

đöôïc thaønh laäp ôû Baéc Myõ döôùi quyeàn quaûn nhieäm cuûa Muïc sö 

Henry Melchior Muhlenberg. Sau cuoäc caùch maïng cuûa Hoa Kyø, 

caùc nhoùm di daân töø AÂu Chaâu töï mình thaønh laäp caùc Hoäi thaùnh 

Lutheran rieâng cho saéc daân cuûa mình ôû Baéc Myõ. Giaùo Hoäi 

Lutheran laø Giaùo Hoäi Tin Laønh Caûi Chaùnh lôùn đöùng vaøo haøng 

thöù ba ôû Hoa Kyø. Coù khoaûng 9.000.000 tín höõu Lutheran ôû Baéc 

Myõ. Giaùo Hoäi Lutheran coù khoaûng 80.000.000 tín höõu treân toaøn 

caàu. 

 

H15. Ai thaønh laäp Anh Quoác Giaùo (Church of England)? 

 

Vaøo theá kyû thöù II, moät soá thöông buoân töø La Maõ đeán 

Anh Quoác buoân baùn, vaø đem Cô Đoác Giaùo đeán xöù naøy. Đeán theá 

kyû thöù IV, Cô Đoác Giaùo đaõ thaønh hình ôû Anh Quoác. Đeán theá kyû 

V, taø giaùo Anglo-Saxons xaâm laán vaø tieâu dieät gaàn heát tín höõu Cô 

Đoác Giaùo ôû Anh Quoác. Đeán cuoái theá kyû VI, Thaùnh Augustine 
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đeán Anh Quoác moùc noái Cô Đoác Giaùo đeå Cô Đoác Giaùo ôû xöù naøy 

trôû thaønh moät nhaùnh đaïo cuûa Coâng Giaùo La Maõ. 

Đeán naêm 1534, vua cuûa nöôùc Anh laø Henry VIII, quyeát 

định taùch rôøi Cô Đoác Giaùo ôû Anh ra khoûi Coâng Giaùo La Maõ bôûi 

caùc lyù do nhö sau: 

 

Vua Henry VIII aên ôû vôùi baø Catherine, nhöng khoâng coù 

con trai đeå noái ngoâi. Vua Henry VIII xin pheùp Giaùo 

Hoaøng huûy boû hoân thuù vôùi baø Catherine đeå cöôùi moät 

ngöôøi vôï treû đeïp hôn, teân laø Anne Boleyn. Giaùo Hoaøng 

khoâng chaáp thuaän lôøi yeâu caàu cuûa vua Henry. Vua 

Henry VIII caêm hôøn, neân quyeát định caét đöùt moái lieân heä 

giöõa Cô Đoác Giaùo ôû Anh Quoác vôùi Giaùo Hoaøng ôû La 

Maõ. Quoác Hoäi Anh Quoác chaáp nhaän cuoäc ly taùn naøy vaø 

coøn ra saéc luaät coâng nhaän Vua Henry VIII laø thuû laõnh 

Giaùo Hoäi Cô Đoác Giaùo ôû Anh Quoác, töùc laø Anh Quoác 

Giaùo. Sau đoù, vua Henry VIII ly dị baø Catherine roài cöôùi 

baø Anne Boleyn.  

 

Tuy đaõ taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ, Anh Quoác Giaùo 

vaãn giöõ đa soá truyeàn thoáng cuûa Coâng Giaùo La Maõ. Nhöng Anh 

Quoác Giaùo côûi môû hôn đeå đoùn nhaän tinh thaàn caûi chaùnh cuûa 

Martin Luther, Wycliffe vaø Tyndale, nhö cho giaùo daân đoïc Kinh 

Thaùnh, cho dịch Kinh Thaùnh ra Anh-ngöõ, cho in Kinh Thaùnh đeå 

phaân phoái đeán giaùo daân. Anh Quoác Giaùo tin söï cöùu chuoäc laø do 

aân đieån bôûi đöùc tin maø thoâi, khoâng caàn phaûi coù theâm vieäc laøm 

laønh thaùnh thieän cuûa tín höõu. Anh Quoác Giaùo laøm baùp-teâm cho 

treû sô sinh vaø ngöôøi lôùn baèng caùch đoå nöôùc leân đaàu hay dìm 

ngöôøi döôùi nöôùc. Hoï tin loaøi ngöôøi đeàu maéc toäi toå toâng. Tin Kinh 

Thaùnh laø quyeàn toái thöôïng cuûa đöùc tin vaø vieäc haønh đaïo cuûa tín 

höõu. 

Anh Quoác Giaùo coù thöôïng vieän vaø haï vieän. Thöôïng vieän 

goàm coù caùc giaùm muïc. Haï vieän goàm coù phaân nöûa laø taêng löõ vaø 

phaân nöûa laø tín höõu đaïi bieåu töø caùc giaùo khu. Moïi đieàu leä môùi 
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phaûi đöôïc thöôïng vaø haï vieän thoâng qua môùi coù hieäu löïc. Ngöôøi 

laõnh đaïo moät giaùo khu laø giaùm muïc do tín höõu cuûa giaùo khu baàu 

leân. 

Hieän nay, Anh Quoác Giaùo coù 43 giaùo khu vaø 27 trieäu 

röôõi tín höõu treân toaøn coõi nöôùc Anh. 

 

H16. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Tröôûng Laõo? 

 

Giaùo Hoäi Tin Laønh Tröôûng Laõo (Presbyterian Church) laø 

moät Giaùo Hoäi Cô Đoác do Muïc sö John Knox thaønh laäp ôû Toâ 

Caùch Lan vaøo naêm 1557, Giaùo Hoäi naøy đöôïc thaønh laäp laø bôûi 

aûnh höôûng cuûa caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh ôû Thuïy Sĩ vaø Phaùp theo 

phong traøo caûi chaùnh cuûa John Calvin, (John Calvin laø moät nhaø 

Caûi Chaùnh Giaùo Hoäi ngöôøi Phaùp). Giaùo Hoäi mang teân Tröôûng 

Laõo vì Giaùo Hoäi naøy ôû döôùi söï cai quaûn cuûa moät nhoùm vieân chöùc 

đöôïc anh em tín höõu tín nhieäm baàu leân maø hoï goïi laø caùc Tröôûng 

Laõo (Elders). 

Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo coâng nhaän Kinh Thaùnh laø quyeàn 

toái thöôïng cuûa caùc vieäc lieân heä đeán đöùc tin vaø haønh đaïo cuûa tín 

höõu. Tín höõu cuûa Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo tin raèng hoï đöôïc cöùu laø 

nhôø aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi đöùc tin nôi söï cheát chuoäc 

toäi cuûa Đaáng Christ, chöù khoâng phaûi bôûi vieäc laøm thaùnh thieän 

cuûa tín höõu. Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo giöõ thaùnh leã tieäc thaùnh vaø 

baùp-teâm. Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo laøm leã baùp-teâm cho treû sô sanh 

vaø ngöôøi lôùn. Nhöng Giaùo Hoäi naøy khoâng tin chịu baùp-teâm laø 

đieàu kieän caàn thieát đeå đöôïc cöùu. 

Vaøo naêm 1640, Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo đaàu tieân ôû Hoa Kyø 

đöôïc thaønh laäp ôû Long Island, bang Nöõu Öôùc vaø New England. 

Veà sau, soá tín höõu Tröôûng Laõo töø Toâ Caùch Lan vaø AÙi Nhĩ Lan 

qua định cö ôû Myõ Chaâu thaønh laäp theâm caùc Hoäi thaùnh ôû bang 

Maryland, Virginia, Delaware, Nöõu Öôùc, New Jersey vaø 

Pennsylvania. Đeán naêm 1990, Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo coù khoaûng 

3.800.000 tín höõu treân toaøn nöôùc Myõ.  
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Rieâng taïi Vieät Nam, Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo coù khoaûng 

7.000 tín höõu, vaø đaõ đöôïc Uyû Ban Toân Giaùo chaùnh phuû coâng 

nhaän tö caùch phaùp nhaân töø ngaøy 21-12-08. 

 

H17. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Mennonite? 

 

Trong thôøi caûi chaùnh giaùo hoäi cuûa Martin Luther vaø 

Ulrich Zwingli hoài theá kyû XVI. Vaøo khoaûng naêm 1520, ôû Thuïy 

sĩ, Haø Lan, AÙo vaø Mieàn Nam nöôùc Đöùc coù moät nhoùm Cô đoác 

nhaân theo phe caûi chaùnh noåi leân choáng đoái vieäc laøm baùp-teâm cho 

treû sô sinh. Hoï cho raèng vieäc laøm baùp-teâm ghi trong Kinh Thaùnh 

Taân Öôùc đeàu laø cho ngöôøi lôùn, vaø Hoäi thaùnh sô khai chỉ laøm baùp-

teâm cho ngöôøi lôùn maø thoâi. Neân nhoùm tín höõu naøy taùch rôøi khoûi 

Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh, đeå thaønh laäp moät nhoùm rieâng bieät laáy teân 

laø“Anabaptists.” Anabaptists coù nghĩa laø laøm baùp-teâm laïi. Nhoùm 

naøy baét buoäc nhöõng tín höõu đaõ đöôïc giaùo hoäi laøm baùp-teâm hoài 

môùi sinh ra phaûi laøm baùp-teâm laïi ôû tuoåi tröôûng thaønh, sau khi đaõ 

tuyeân xöng đöùc tin mình nôi Cöùu Chuùa Gieâ-su Christ. Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ, Martin Luther vaø John Calvin coi nhoùm 

Anabaptists laø taø giaùo neân đaõ thaúng tay đaøn aùp. Cuoäc đaøn aùp naøy 

keùo daøi töø naêm 1535 cho đeán naêm 1600, laøm cho moät vaïn tín 

höõu Anabaptists phaûi tuaän đaïo. Đeán naêm 1536, Linh muïc Menno 

Simons nhaän thaáy nieàm tin cuûa tín höõu Anabaptists đuùng vôùi lôøi 

Chuùa daïy, neân đaõ rôøi boû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ, roài gia 

nhaäp nhoùm Anabaptists. Chaúng bao laâu, Menno Simons trôû thaønh 

thuû laõnh đaùng yeâu chuoäng cuûa nhoùm naøy. Menno Simons qua đôøi 

naêm 1561, höôûng thoï đöôïc 65 tuoåi. Menno Simons coù aûnh höôûng 

roäng lôùn vôùi nhoùm Anabaptists, vì oâng đaõ khoâng ngaïi hieåm nguy 

cho chính baûn thaân mình maø đaõ daùm aên daùm noùi đeå binh vöïc 

nieàm tin cuûa nhoùm Anabaptists đeå hoï khoûi bị nhoùm đoái laäp tieâu 

dieät. Nhoùm tín höõu Anabaptists raát haõnh dieän cho mình laø ‘ngöôøi 

cuûa Menno.’ ‘Ngöôøi cuûa Menno’ theo Anh ngöõ goïi 

laø‘Mennonite.’ Khi nhoùm Anabaptists trôû thaønh moät Giaùo Hoäi thì 

hoï đaët teân Giaùo Hoäi mình laø Mennonite, laø danh hieäu baét nguoàn 
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töø teân Menno cuûa ngöôøi laõnh đaïo. Tieáng Vieät goïi Giaùo Hoäi Tin 

Laønh naøy laø Meâ-noâ-nít. 

Tín höõu Mennonite tin raèng caù nhaân tín höõu coù thaåm 

quyeàn giaûi nghĩa Kinh Thaùnh theo löông taâm mình cho laø phaûi. 

Giaùo Hoäi Mennonite choáng đoái vieäc laøm baùp-teâm cho treû sô 

sinh. Giaùo Hoäi chỉ laøm baùp-teâm cho ngöôøi lôùn vaø treû em coù trí 

khoân, sau khi đaõ tuyeân xöng đöùc tin nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. 

Giaùo Hoäi Mennonite cöû haønh leã Tieäc Thaùnh đeå töôûng nhôù đeán 

söï cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ treân thaäp töï giaù vaø 

leã Röûa Chaân (Foot Washing) đeå nhôù laïi lôøi daïy cuûa Chuùa laø moân 

đeä cuûa Ngaøi phaûi saún loøng phuïc vuï laãn nhau vaø tha nhaân. Giaùo 

Hoäi Mennonite uûng hoä chaùnh saùch toân giaùo taùch rôøi vôùi nhaø 

nöôùc. Tín höõu Mennonite toân troïng luaät phaùp cuûa quoác gia nhöng 

khoâng chịu đaàu quaân caàm suùng chieán đaáu. Khoâng chịu tuyeân theä 

tröôùc toøa aùn vaø khoâng chaáp nhaän giöõ caùc chöùc vuï trong chaùnh 

quyeàn. Tín höõu Mennonite chuû tröông soáng vaø aên maëc đôn giaûn.  

Rieâng, Coäng Đoàng Amish Mennonite, coù khoaûng 

200.000 ngöôøi, đa soá ôû bang Ohio, Pennsylvania vaø Indiana. 

Nhoùm ngöôøi Amish naøy soáng taùch bieät vôùi vaên minh, töï may 

maëc theo loái coå xöa vaø soáng coâ laäp vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Hoï 

duøng ngöïa đeå caøy ruoäng vaø duøng xe ngöïa đeå laøm phöông tieän di 

chuyeån. Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, hoï khoâng duøng caùc phöông 

tieän taân tieán hieän đaïi nhö  xe hôi, ti-vi, tuû laïnh, đieän  thoaïi, maùy 

vi tính . . . 

Đeán cuoái theá kyû XVI, cuoäc baét bôù vaø saùt haïi tín höõu 

Mennonite ôû Haø Lan đöôïc hoaøn toaøn chaám döùt, nhöng tín höõu 

Mennonite ôû Thuïy Sĩ vaãn coøn bị baét bôù cho đeán cuoái theá kyû 

XVIII. Trong thôøi gian bị baét bôù naøy, hoï phaûi chaïy troán qua 

Rhineland, Haø Lan, Đoâng AÂu vaø Pennsylvania, Hoa Kyø. Vaøo 

giöõa baùn theá kyû XIX, tín höõu Mennonite ôû Thuïy sĩ  vaø Đöùc qua 

định cö ôû bang Ohio vaø caùc tieåu bang naèm veà höôùng taây cuûa 

Ohio cho đeán bang Missouri. Sau cuoäc noäi chieán ôû Hoa Kyø, tín 

höõu Mennonite töø Nga qua định cö ôû bang Kansas, Nebraska vaø 

South Dakota, Hoa Kyø. Sau theá chieán thöù nhaát, tín höõu 
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Mennonite töø Nga qua định cö ôû tỉnh Saskatchewan, Gia-naõ-đaïi. 

Sau đeä nhị theá chieán, nhieàu tín höõu Mennonite töø AÂu Chaâu định 

cö ôû Meã Taây Cô, Paraguay vaø Ba Taây. 

Đeán naêm 1980, Giaùo Hoäi Mennonite goàm coù 17 heä phaùi 

nhö: Amish Mennonites, Mennonite Church or Old Mennonites,  

General Conference Mennonite Church . . . 

Sau hieäp định Geneøve naêm 1954, Hoäi Đoàng Trung  Öông 

Mennonite (Mennonite Central Committee) ôû Lancaster, 

Pensylvania, Hoa Kyø, gôûi moät soá giaùo sĩ đeán hoaït đoäng ôû Mieàn 

Nam Vieät Nam đeå giuùp đôõ soá daân di cö töø Mieàn Baéc vaøo định cö 

ôû Mieàn Nam Vieät Nam.  

Naêm 1957, UÛy Ban Truyeàn Giaùo Mennonite Đoâng 

Phöông gôûi OÂng baø Giaùo sĩ James vaø Arlene Stauffer đeán Saøi 

Goøn đeå rao giaûng Tin Laønh cöùu roãi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su cho 

đoàng baøo Vieät Nam. Đeán naêm 1961, Giaùo Hoäi Mennonite đaõ taïo 

döïng moät cô sôû đoái dieän vôùi Beänh Vieän Bình Daân ôû Saøi Goøn đeå 

laøm nôi cho tín höõu nhoùm laïi thôø phöôïng Chuùa. Nôi naøy cuõng coù 

moät thö vieän vaø moät lôùp daïy Anh ngöõ cho sinh vieân vaø hoïc sinh 

Vieät Nam. Vaøo naêm 1970, Giaùo Hoäi Mennonite đaõ thaønh laäp 

đöôïc moät Hoäi thaùnh ôû Gia định do Muïc sö Traàn Xuaân Quang 

quaûn nhieäm. 

Keå töø naêm 1954 cho đeán naêm 1960, caùc giaùo sĩ 

Mennonite đaõ hôïp taùc chaët cheõ vôùi Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät 

Nam đeå xaây caát vaø đieàu haønh Chaån Y Vieän Tin Laønh Pleiku vaø 

Hoøn Choàng Nha Trang. 

Naêm 1964, chaùnh phuû Vieät Nam Coäng Hoøa thöøa nhaän 

Giaùo Hoäi Tin Laønh Mennonite laø moät toå chöùc toân giaùo hôïp phaùp 

hoaït đoäng treân toaøn laõnh thoå Mieàn Nam Vieät Nam. 

Naêm 1966, Giaùo Hoäi Mennonite thaønh laäp cô quan Xaõ 

hoäi Tin Laønh döôùi söï baûo trôï cuûa Church World Service vaø 

Lutheran World Relief, neân coù moät soá chuyeân vieân töø Myõ, Gia-

naõ-đaïi, Nhaät baûn, Thuïy sĩ vaø AÁn đoä đeán Vieät Nam đeå giuùp nöôùc 

naøy veà maët xaõ hoäi, giaùo duïc, y teá vaø noâng nghieäp ôû nhöõng vuøng 

nhö  Quaûng Ngaõi, Tam Kyø, Pleiku, Di Linh, Hueá vaø Saøi Goøn. 
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Naêm 1973, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Mennonite ôû Vieät Nam 

coù khoaûng 1.100  tín höõu. Nhoùm tín höõu naøy hieäp laïi thaønh laäp 

giaùo hoäi mang teân laø Giaùo Hoäi Tin Laønh Meâ-noâ-nít.  

Sau bieán coá 1975, chaùnh quyeàn môùi tröng duïng heát taøi 

saûn cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Meâ-noâ-nít laøm cho tín höõu phaûi  

nhoùm laïi ôû caùc Hoäi thaùnh baïn nhö Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät 

Nam vaø caùc Hoäi Thaùnh Baùp-tít hay taïi tö gia cuûa tín höõu. 

Naêm 1990, Giaùo Hoäi Mennonite Hoa Kyø đaõ trôû laïi Vieät 

Nam môû moät vaên phoøng ôû Haø Noäi đeå tìm caùch giuùp đôõ Vieät 

Nam moät laàn nöõa. 

Đeán naêm 2005, Giaùo Hoäi Mennonite coù maët ôû 65 quoác 

gia treân theá giôùi vôùi toång soá tín höõu laø 1.300.000 ngöôøi. Rieâng ôû 

Hoa Kyø coù khoaûng 323.000 tín höõu vaø Gia Naõ Đaïi coù khoaûng 

127.000 tín höõu. 

 

H18. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Baùp-tít? 

 

John Smyth vaø Thomas Helwys nguyeân laø muïc sö  cuûa 

Anh Quoác Giaùo, nhöng bị aûnh höôûng cuûa nhoùm Mennonites vaø 

Anabaptists, neân đaõ taùch rôøi khoûi Anh Quoác Giaùo đeå thaønh laäp 

Hoäi thaùnh Baùp-tít đaàu tieân vaøo naêm 1609 taïi Amsterdam, Haø 

Lan. Naêm 1612,  Muïc sö Thomas Helwys trôû laïi Anh Quoác hôïp 

taùc vôùi moät nhoùm tín höõu đeå thaønh laäp moät Hoäi thaùnh Baùp-tít thöù 

nhì taïi Spittalsfield, gaàn thaønh phoá Luaân Đoân, Anh Quoác. 

Taïi Hoa Kyø, Roger Williams, moät muïc sö  ngöôøi Anh, 

voán thuoäc nhoùm Thanh Giaùo (Puritan), thaønh laäp Hoäi thaùnh Baùp-

tít đaàu tieân vaøo naêm 1639 taïi thaønh phoá Providence, bang Rhode 

Island. Cuõng trong thôøi gian naøy, Muïc sö John Clarke thaønh laäp 

đöôïc theâm moät Hoäi thaùnh Baùp-tít nöõa ôû thaønh phoá Newport, 

bang Rhode Island. 

Taïi Gia-naõ-đaïi moät Hoäi thaùnh Baùp-tít đaàu tieân đöôïc 

thaønh laäp vaøo naêm 1765, taïi Horton, Nova Scotia.Vaøo naêm 2000, 

3% daân soá Gia-naõ-đaïi laø tín đoà Baùp-tít. 
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Giaùo Hoäi Baùp-tít chaáp nhaän giaùo lyù chuû yeáu cuûa cuoäc 

caûi chaùnh cuûa Martin Luther ôû theá kyû XVI laø “tín höõu đöôïc xöng 

coâng bình bôûi đöùc tin, chöù khoâng phaûi bôûi vieäc laøm thaùnh thieän 

cuûa mình. Kinh Thaùnh laø quyeàn toái thöôïng cho moïi vaán đeà thuoäc 

đöùc tin vaø phöông caùch haønh đaïo cuûa tín höõu.” Giaùo Hoäi Baùp-tít 

tin caùc tín lyù trong Kinh Thaùnh nhöng khoâng tin nhöõng lôøi thaùnh 

truyeàn hay nhöõng giaùo đieàu cuûa caùc giaùo hoäi đaët ra. Giaùo Hoäi 

Baùp-tít uûng hoä chaùnh saùch toân giaùo taùch rôøi vôùi nhaø nöôùc vaø neàn 

töï trị cuûa moãi Hoäi thaùnh địa phöông. Moät ngöôøi muoán trôû thaønh 

hoäi vieân cuûa Giaùo Hoäi Baùp-tít phaûi aên naên toäi loãi vaø xaùc nhaän 

mình đaõ tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa mình. 

Giaùo Hoäi Baùp-tít khoâng chaáp nhaän laøm baùp-teâm cho treû 

sô sinh hay baèng caùch röôùi nöôùc. Giaùo Hoäi Baùp-tít chỉ laøm baùp-

teâm cho ngöôøi lôùn vaø treû em đaõ coù trí khoân baèng caùch dìm ngöôøi 

döôùi nöôùc. Giaùo hoäi naøy cho raèng baùp-teâm baèng caùch dìm ngöôøi 

döôùi nöôùc laø laøm đuùng theo caùch maø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ chịu 

baùp-teâm ôû soâng Gioâ-đanh. Hôn nöõa, Giaùo Hoäi Baùp-tít cho raèng 

laøm baùp-teâm baèng caùch dìm ngöôøi döôùi nöôùc coøn coù yù nghĩa đeå 

baøy toû đöùc tin  nôi söï đoàng cheát, đoàng choân vaø đoàng soáng laïi vôùi 

Đaáng Christ. Tín höõu Baùp-tít khoâng tin vieäc chịu leã baùp-teâm laø 

đeå nhaän theâm aân phöôùc đaëc bieät töø nôi Chuùa, nhöng cho đoù chỉ 

laø caùch đeå baøy toû đöùc tin mình nôi Chuùa Cöùu Theá tröôùc coâng 

chuùng. Tín höõu Baùp-tít cöû haønh leã Tieäc thaùnh (The Lord’s 

Supper) sau moãi buoåi nhoùm thôø phöôïng saùng hay toái Chuùa nhaät 

đaàu thaùng đeå töôûng nhôù đeán söï cheát chuoäc toäi cuûa Đaáng Christ 

treân thaäp töï giaù. 

Giaùo Hoäi Baùp-tít tin raèng khi moät ngöôøi đaõ đöôïc cöùu 

chuoäc roài thì khoâng bao giôø bị maát söï cöùu chuoäc đoù, theo nhö lôøi 

phaùn daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su: “Ta ban cho noù söï soáng đôøi đôøi; 

noù chaúng cheát maát bao giôø, vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta. Cha 

ta laø Đaáng lôùn hôn heát đaõ cho ta chieân đoù, vaø chaúng ai cöôùp noåi 

chieân đoù khoûi tay Cha”(Giaêng 10:28-29), vaø lôøi daïy cuûa Söù đoà 

Phao-loâ: “Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï đoaùn phaït naøo cho 

nhöõng keû ôû trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ”(Roâ 8:1). 
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Vaøo theá kyû XIX, Hoa Kyø bị chia reõ veà vaán đeà noâ leä giöõa 

hai mieàn Nam vaø Baéc. Cuoäc tranh chaáp naøy đaõ đöa Giaùo Hoäi 

Baùp-tít ôû Hoa Kyø đeán choã chia hai vaøo naêm 1845. Caùc Hoäi thaùnh 

ôû mieàn baéc keát hôïp laïi đeå thaønh laäp Giaùo Hoäi Baùp-tít Baéc 

Phöông vaø caùc Hoäi thaùnh ôû mieàn nam hieäp laïi đeå thaønh laäp Giaùo 

Hoäi Baùp-tít Nam Phöông.  

Đeán naêm 1990, Baùp-tít coù taát caû laø 22 heä phaùi trong nöôùc 

Myõ, vôùi soá tín höõu nhö sau: 

 

a. Giaùo Hoäi Baùp-tít Nam Phöông (Southern Baptists) coù 

khoaûng 15.400.000 tín höõu. 

b. Giaùo Hoäi Baùp-tít Baéc Phöông (The American Baptist 

Church in the U.S.A) coù 1.500.000 tín höõu. 

c. The National Baptist Convention, U.S.A. coù 

8.200.000 tín höõu. 

d. The National Baptist Convention of America coù 

3.500.000 tín höõu . 

e. Möôøi taùm heä phaùi Baùp-tít coøn laïi coù 5.400.000 tín 

höõu. 

 

Vaäy, toång soá tín höõu Baùp-tít ôû Hoa Kyø laø 34 trieäu, chieám 

2/5 toång soá tín höõu Tin Laønh ôû Hoa Kyø laø 85 trieäu ngöôøi. Giaùo 

hoäi Baùp-tít coù maët haàu heát ôû caùc quoác gia treân theá giôùi. Soá tín 

höõu gia taêng đeàu đaën treân caùc quoác gia naøy chỉ tröø ôû caùc nöôùc 

nhö Gia-naõ-đaïi, Loã-maõ-ni, Nigeria, Ba-taây, Mieán Đieän, Anh 

quoác, Zaire vaø AÁn Đoä.  

Vaøo ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1959, Giaùo Hoäi Baùp-tít Nam 

Phöông ôû Hoa Kyø gôûi hai giaùo sĩ đaàu tieân đeán Vieät Nam laø OÂng 

baø Giaùo sĩ Herman P. Hayes. Sau đoù, Giaùo Hoäi Baùp-tít Nam 

Phöông gôûi theâm 34 giaùo sĩ đeán Mieàn Nam Vieät Nam đeå hoïc 

tieáng Vieät. Sau khi hoïc xong tieáng Vieät, hoï đöôïc phaân phoái đi 

khaép nôi đeå rao giaûng Phuùc AÂm cho đoàng baøo Vieät Nam. Trong 

thôøi gian hoaït đoäng töø naêm 1959 cho đeán naêm 1975, caùc giaùo sĩ 

Baùp-tít đaõ thaønh laäp đöôïc Hoäi thaùnh Đöùc Tin, Hoäi thaùnh Haøng 
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Xanh, Hoäi thaùnh Phuù Thoï Hoøa, Hoäi thaùnh Bình Trieäu, Hoäi thaùnh 

AÂn Đieån, Hoäi thaùnh Bình An taïi Saøi Goøn, Hoäi thaùnh Hy Voïng taïi 

Đaø Naüng, moät Hoäi thaùnh ôû Quaûng Ngaõi, moät Hoäi thaùnh ôû Hueá, 

moät Hoäi thaùnh ôû Qui Nhôn, moät Hoäi thaùnh ôû Nha Trang, moät Hoäi 

thaùnh ôû Phöôùc Haûi, moät Hoäi thaùnh ôû Đaø Laït, moät Hoäi thaùnh ôû 

Caàn Thô vaø moät Coâ Nhi Vieän ôû Cam Ranh. 

Ngoaøi ra, Giaùo Hoäi Baùp-tít coøn thaønh laäp đöôïc moät Thö 

Vieän vôùi 3.000 quyeån saùch coù giaù trị, vaø moät Vieän Thaàn Đaïo ôû 

Gia Định do Tieán sĩ  Samuel James laøm Vieän Tröôûng. Vieän 

Thaàn Đaïo naøy đaõ đaøo taïo đöôïc saùu vị muïc sö laø Leâ Quoác 

Chaùnh, Đoã Vĩnh Thaønh, Tröông Vaên Hy, Đaøo Vaên Chinh, Đoã 

Vaên Duõng vaø Dö Kieän Anh. Vaøo đaàu naêm 1975, chieán cuoäc Vieät 

Nam trôû neân quaù soâi đoäng, Tieán sĩ Samuel James phaûi rôøi Vieät 

Nam. Muïc sö  Đaøo Vaên Chinh leân đaûm nhaän chöùc Quyeàn Vieän 

Tröôûng Vieän Thaàn Đaïo Baùp-tít cho đeán khi cô sôû naøy bị chính 

quyeàn môùi tröng duïng.  

Vaøo ngaøy 23-12-2006, Ban Toân Giaùo chaùnh phuû Vieät 

Nam chaùnh thöùc coâng nhaän Giaùo Hoäi Baùp-tít Vieät Nam đöôïc töï 

do hoaït đoäng toân giaùo, đöôïc phaùp luaät baûo đaûm, đöôïc pheùp in aán 

xuaát baûn kinh saùch, xaây döïng hoaëc söûa chöõa nôi thôø phöôïng. 

Cuoái naêm 2006, Giaùo Hoäi Baùp-tít Vieät Nam coù 3 muïc sö, 

21 truyeàn đaïo, 4 hoäi thaùnh coù cô sôû vôùi 2.600 tín höõu ôû trong 

thaønh phoá Saøi-Goøn vaø caùc tỉnh thuoäc vuøng đoàng baèng soâng Cöûu 

Long. 

      

H19. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Episcopal ?  

 

Töø ngaøy tìm đöôïc Chaâu Myõ, soá ngöôøi töø Anh Quoác sang 

định cö ôû Myõ Chaâu caøng ngaøy caøng đoâng. Đeán theá kyû 17, ngöôøi 

Anh đaõ coù maët ôû khaép luïc địa Baéc Myõ. Moät soá lôùn tín höõu cuûa 

Anh Quoác Giaùo đeán định cö ôû Philadelphia thuoäc bang 

Pensylvania, Hoa kyø. Soá tín höõu naøy đaõ thaønh laäp Giaùo Hoäi 

Episcopal đaàu tieân ôû Hoa Kyø vaøo naêm 1787. Ngöôøi ta cho raèng 
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Giaùo Hoäi Episcopal ôû Hoa Kyø laø moät chi nhaùnh cuûa Anh Quoác 

Giaùo. 

Giaùo hoäi Episcopal coù giaùo lyù vaø nghi leã thôø phöôïng 

gioáng Anh Quoác Giaùo, nhöng chỉ giöõ Bí-tích Tieäc Thaùnh vaø Baùp-

teâm (Anh Quoác Giaùo coù baûy Bí-tích nhö Coâng Giaùo La Maõ. Baûy 

Bí-tích đoù laø Baùp-teâm, Tieäc Thaùnh, Theâm söùc, Giaûi toäi, Xöùc daàu, 

Truyeàn chöùc vaø Hoân phoái). 

Giaùo Hoäi Episcopal chaáp nhaän Kinh Thaùnh laø thaåm 

quyeàn duy nhaát cho moïi vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø phöông caùch 

haønh đaïo cuûa tín höõu. Hoï tin söï cöùu chuoäc laø do aân đieån bôûi đöùc 

tin nhö caùc giaùo hoäi Tin Laønh khaùc. Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà vaø 

baøi Tín Đieàu Nicea laø neàn taûng đöùc tin  cuûa tín höõu cuûa giaùo hoäi 

naøy. 

Ngoaøi noã löïc truyeàn giaùo quoác noäi, Giaùo Hoäi Episcopal 

coøn gôûi giaùo sĩ truyeàn giaùo đeán caùc nöôùc ôû AÙ Chaâu, Phi Chaâu vaø 

Nam Myõ.   

Hieän nay, Giaùo Hoäi Episcopal coù maët ôû Virgin Islands, 

Columbia, Taiwan, Dominican Republic, Ecuador vaø Honduras.  

Taïi Hoa Kyø, Giaùo Hoäi Episcopal coù khoaûng 7.400 chi 

hoäi vaø hai trieäu röôõi tín höõu. 

 

H20. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Anh Em ? 

 

Giaùo Hoäi Tin Laønh Anh Em (Brethren) đaàu tieân do Muïc 

sö Alexander Mack vaø nhoùm tính höõu Baùp-tít ôû Schwartzenau, 

Đöùc Quoác, thaønh laäp vaøo naêm 1708. Đeán naêm 1719 Giaùo Hoäi 

Anh Em bị Hoäi thaùnh Tin Laønh cuûa nhaø nöôùc baét bôù neân phaûi rôøi 

boû Đöùc Quoác đeå chaïy qua Myõ Chaâu laùnh naïn. Phaàn lôùn tín höõu 

cuûa Giaùo Hoäi Anh Em đeán Hoa Kyø định cö ôû Germantown, bang 

Pennsylvania. Töø bang naøy, tín höõu cuûa Giaùo Hoäi Anh Em baønh 

tröôùng đeán caùc bang Maryland, Illinois, Ohio, Indiana, Virginia, 

Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, North Dakota vaø Gia-naõ-đaïi. 

Hoäi Thaùnh Anh Em đaàu tieân đöôïc thaønh laäp ôû Hoa Kyø vaøo naêm 

1723. 
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Giaùo Hoäi Anh Em coâng nhaän toaøn boä Kinh Thaùnh đeàu 

đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi haø hôi vaø soi daãn, khoâng sai laàm. Taân Öôùc 

laø maãu möïc cuûa caùc vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø caùch haønh đaïo cuûa 

tín höõu. Hoï tin Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi, goàm coù Đöùc Chuùa Cha, 

Đöùc Chuùa Con vaø Đöùc Thaùnh Linh. Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đöùc 

Chuùa Trôøi Ngoâi Hai giaùng theá laøm ngöôøi coù thaàn taùnh vaø nhaân 

taùnh hoaøn toaøn. AÊn naên, tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø chịu baùp-

teâm laø ba đieàu caàn phaûi coù đeå đöôïc cöùu chuoäc. Giaùo Hoäi Anh 

Em khoâng coâng nhaän caùc baøi tín đieàu do caùc giaùo hoäi đaët ra. 

Giaùo Hoäi Anh Em laøm baùp-teâm cho tín höõu baèng caùch 

ngaû ngöôøi veà phía tröôùc ngaäp döôùi nöôùc ba laàn. Ngöôøi chuû leã 

nhaân danh Đöùc Chuùa Cha đeå dìm ngöôøi laàn thöù nhaát, roài nhaân 

danh Đöùc Chuùa Con đeå dìm ngöôøi laàn thöù hai vaø nhaân danh Đöùc 

Thaùnh Linh đeå dìm ngöôøi laàn thöù ba. 

Giaùo Hoäi Anh Em an vui vôùi cuoäc soáng vaø aên maëc đôn 

giaûn, khoâng buoân baùn röôïu hay thuoác huùt vaø cuõng khoâng uoáng 

röôïu hay huùt thuoác. Anh em trong Hoäi thaùnh coù vaán đeà gì vôùi 

nhau thì hoï cuøng nhau giaûi quyeát cho oân hoøa; traùnh kieän tuïng 

nhau ôû toøa aùn ngoaøi đôøi. Kieâng cöõ theà thoát vaø laùnh xa vieäc laøm 

chaùnh trị. 

Sau giôø thôø phöôïng buoåi chieàu, hoï coù buoåi leã “Röûa 

Chaân” đeå nhôù đeán lôøi daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su laø haõy saún loøng 

phuïc vuï laãn nhau vaø tha nhaân. Sau buoåi leã “Röûa Chaân” hoï cuøng 

döï tieäc yeâu thöông (Love feast), sau tieäc yeâu thöông laø Tieäc 

Thaùnh đeå töôûng nhôù đeán söï cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su 

treân thaäp töï giaù. Sau đoù, hoï trao nhau baèng nhöõng caùi hoân hoøa 

bình (kiss of peace).  

Hieän nay ôû Hoa Kyø, Giaùo hoäi Anh Em lôùn nhaát laø Giaùo 

hoäi Church of the Brethren coù 172.115 tín höõu vaø 1.061 chi hoäi. 

The Brethren Church ôû Ashland, Ohio, coù 15.082 tín höõu vaø122 

chi hoäi. The National Fellowship of Brethren coù 34.000 tín höõu 

vaø 275 chi hoäi. Nhöõng Giaùo hoäi Anh Em nhoû hôn goàm coù: 

Seventh-Day Baptists, German Baptists, Church of God, Old 

German Baptist Brethren, Brethren Church, River Brethren, 
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Brethren in Christ, Yorker Brethren, Brethren of Christ, 

Hutterian Brethren vaø Moravian  Church.  

 

H21. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm? 

 

Cô Đoác Phuïc Laâm laø Giaùo Hoäi Tin Laønh theo chuû thuyeát 

cuûa Muïc sö Baùp-tít ngöôøi Myõ teân laø William Miller. Chuû thuyeát 

cuûa Muïc sö Miller cho raèng Đaáng Christ seõ taùi laâm nay mai. Neân 

Muïc sö Miller đaõ tieân đoaùn laø Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm vaøo 

ngaøy 21 thaùng 3 naêm 1843, ngaøy 21 thaùng 3 naêm 1844 vaø ngaøy 

22 thaùng 10 naêm 1844. Caùc laàn tieân đoaùn naøy đeàu sai traät. Söï sai 

traät naøy laøm cho moät soá tín höõu chaùn naûn neân đaõ rôøi boû Giaùo Hoäi 

Cô Đoác Phuïc Laâm đeå trôû laïi Hoäi thaùnh cuõ cuûa mình. Tuy nhieân, 

moät soá lôùn tín höõu vaãn tieáp tuïc tin theo Muïc sö  Miller. Soá ngöôøi 

theo Muïc sö Miller caøng ngaøy caøng gia taêng đeå sau naøy trôû 

thaønh caùc heä phaùi Cô Đoác Phuïc Laâm nhö: The Advent Christian 

Church, The Primitive Advent Church, The Church of God hay 

The Church of God in Christ Jesus vaø Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát 

Nhaät (Seventh Day Adventists).  

Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát Nhaät đöôïc thaønh 

laäp vaøo naêm 1844 taïi Hoa Kyø, ôû döôùi quyeàn laõnh đaïo cuûa Muïc 

sö Joseph Bates, James vaø Ellen White. Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc 

Laâm An Thaát Nhaät laø Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm lôùn nhöùt coù 

khoaûng 5.500.000 tín höõu vaø 360 beänh vieän hay chaån y vieän treân 

theá giôùi tính vaøo cuoái naêm 1990. Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An 

Thaát Nhaät tin Đaáng Christ seõ taùi laâm sôùm, nhöng khoâng đöa ra 

moät ngaøy nhöùt định. Hoï tin raèng khi Chuùa taùi laâm, Ngaøi seõ tieâu 

dieät keû aùc vaø ban söï cöùu roãi cho ngöôøi coâng bình. Tín höõu cuûa 

giaùo hoäi naøy coøn tin raèng söï cöùu roãi chỉ do aân đieån bôûi đöùc tin 

nôi söï cöùu chuoäc cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù maø thoâi; 

khoâng phaûi bôûi vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu. Giaùo Hoäi Cô 

Đoác Phuïc Laâm nhìn nhaän Kinh Thaùnh laø quyeàn toái thöôïng cho 

caùc vieäc thuoäc đöùc tin vaø phöông caùch haønh đaïo cuûa tín höõu. Tín 

höõu Cô Đoác Phuïc Laâm giöõ ngaøy thöù baûy Sa-baùt đeå laøm neân ngaøy 
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thaùnh, theo đieàu raên thöù tö cuûa Cöïu Öôùc. Hoï khoâng đöôïc khieâu 

vuõ hay vaøo raïp xem haùt hay xem phim tuoàng, traùnh aên thịt, 

khoâng huùt thuoác, uoáng röôïu hay duøng caàn sa ma tuùy. Tín höõu Cô 

Đoác Phuïc Laâm töï nguyeän daâng hieán hay trích ra 1/10 lôïi töùc đeå 

hoã trôï coâng taùc truyeàn giaùo, giaùo duïc vaø töø thieän hay chöông 

trình cuûa Giaùo Hoäi nhaèm cung caáp aán phaåm Cô Đoác cho 197 

ngoân ngöõ treân theá giôùi. Giaùo Hoäi Cô  Đoác Phuïc Laâm laøm leã baùp-

teâm baèng caùch dìm ngöôøi döôùi nöôùc, cöû haønh leã Tieäc thaùnh đeå 

nhôù laïi vieäc Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ chịu cheát treân thaäp töï giaù cöùu 

chuoäc nhaân loaïi vaø leã Röûa Chôn (Foot Washing) đeå baøy toû söï 

saün saøng phuïc vuï laãn nhau vaø tha nhaân theo nhö lôøi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su daïy. 

Trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1915 đeán naêm 1927, Lieân 

Hieäp Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát Nhaät Đoâng Nam AÙ gôûi moät 

soá Thö Baùo Truyeàn Đaïo đeán Haûi Phoøng, Nam Định, Haø Noäi, 

Laïng Sôn, Haûi Döông, Saøi Goøn, Chôï Lôùn . . .  đeå truyeàn baù Tin 

Laønh cöùu roãi baèng caùch phaân phoái saùch chöùng đaïo đeán tay đoàng 

baøo Vieät Nam. 

Naêm 1927, Lieân Hieäp Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát 

Nhaät Đoâng Nam AÙ gôûi giaùo sĩ R. H. Wentland vaø Fred Lloyd 

Pickett đeán Vieät Nam. Sau khi hoïc noùi tieáng Vieät thoâng thaïo, hai 

giaùo sĩ naøy baét đaàu đi giaûng đaïo, sau hai naêm hoaït đoäng, hoï đaõ 

môû đöôïc moät Hoäi thaùnh Cô Đoác Phuïc Laâm ôû Saøi Goøn.  

Naêm 1932, Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm đöôïc Thoáng đoác 

Nam Kyø cho pheùp giaûng đaïo vaø phoå bieán aán phaåm đeán tay đoàng 

baøo ôû Nam Phaàn Vieät Nam. Chaúng bao laâu, caùc Hoäi thaùnh Cô 

Đoác Phuïc Laâm đöôïc thaønh laäp ôû Caàn Thô, Long Xuyeân, OÂ Moân, 

Đaø Naüng vaø Đaïi Loäc. 

Naêm 1937, Hoäi Đoàng Địa Haït đaàu tieân cuûa Giaùo Hoäi Cô 

Đoác Phuïc Laâm Vieät Nam hoïp taïi Đaø Naüng. Hoäi Đoàng naøy baàu 

Giaùo sĩ  F. L. Pickett laøm Hoäi Tröôûng. Truï sôû vaên phoøng địa haït 

đaët taïi Đaø Naüng. Sau moät naêm hoaït đoäng, Hoäi tröôûng F. L. 

Pickett qua đôøi ngaøy 1 thaùng 4 naêm 1938, đöôïc an taùng ôû nghĩa 
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trang Maïc Đỉnh Chi, Saøi Goøn. Giaùo sĩ  R. H. Howlett, Thö kyù 

Giaùo Hoäi, leân giöõ chöùc Quyeàn Hoäi Tröôûng.    

Sau nhöõng naêm tích cöïc hoaït đoäng, Giaùo Hoäi Cô Đoác 

Phuïc Laâm đaõ xaây caát đöôïc nhaø thôø cho Hoäi thaùnh Haø Noäi, Đaø 

Naüng, Vaøm Nhon, Đöùc Myõ, Đaïi Loäc vaø Di Linh. Giaùo Hoäi cuõng 

đaõ xaây caát đöôïc tröôøng hoïc ôû Chôï Lôùn, Long Xuyeân, Vaøm Nhon 

vaø Đaø Naüng, cuøng caùc traïm y teá ôû Caàn Thô, Di Linh vaø Haø Noäi. 

Đeán naêm 1939, Giaùo Hoäi đaõ thieát laäp đöôïc AÁn Quaùn Thôøi Trieäu 

ôû Saøi Goøn đeå in saùch baùo giaùo duïc vaø truyeàn đaïo đôn. Giaùo Hoäi 

cuõng môû đöôïc moät tröôøng Kinh Thaùnh ôû Gia Định đeå đaøo taïo 

ngöôøi chaên baày. 

Trong thôøi kyø theá chieán thöù hai, töø naêm 1942 đeán naêm 

1946, quaân đoäi Nhaät Baûn chieám đoùng Vieät Nam, moät soá nhaø thôø 

cuûa Giaùo Hoäi bị taøn phaù, nhieàu Hoäi thaùnh khoâng coù ngöôøi chaên 

neân phaûi bị đoùng cöûa. Caùc hoaït đoäng cuûa Giaùo Hoäi bị haïn cheá 

trong vuøng Saøi Goøn vaø Chôï Lôùn. 

Trong thôøi kyø chieán tranh choáng laïi söï đoâ hoä cuûa ngöôøi 

Phaùp, töø naêm 1946 đeán naêm 1954, Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm 

đaõ xaây caát đöôïc nhaø thôø ôû Phuù Nhuaän, Đaø Laït, Baøn Côø, Đa Kao 

vaø moät nhaø thôø cho ngöôøi saéc toäc ôû tỉnh Laâm Đoàng. Giaùo Hoäi 

cuõng đaõ taïo maõi đöôïc moät bieät thöï hai taàng ôû ngaõ tö  Phuù Nhuaän 

đeå laøm vaên phoøng trung öông vaø tö thaát cho Hoäi Tröôûng. Đaøi 

phaùt thanh Tieáng Noùi Hy Voïng cuõng hoaït đoäng maïnh trong thôøi 

kyø naøy đeå phoá bieán Tin Laønh cöùu roãi đeán đoàng baøo Vieät Nam 

qua laøn soùng aâm thanh vaøo buoåi saùng moãi ngaøy. 

Naêm 1954, Lieân Hieäp Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát 

Nhaät Đoâng Nam AÙ chính thöùc đaët teân cho Giaùo Hoäi Cô Đoác 

Phuïc Laâm ôû Vieät Nam laø Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát 

Nhaät Vieät Nam, tröïc thuoäc Lieân Hieäp Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm 

Đoâng Nam AÙ. Cuøng trong naêm naøy, hieäp định đình chieán 

Geneøve chia nöôùc Vieät Nam laøm đoâi ôû vĩ tuyeán 17. Vaên phoøng 

Trung Öông cuûa Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm đaët ôû Saøi Goøn maát 

lieân laïc vôùi caùc Hoäi Thaùnh ôû baéc vĩ tuyeán 17. Thaønh ra, Giaùo 
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Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm ôû Mieàn Nam chỉ coøn coù Hoäi thaùnh laø Phuù 

Nhuaän, Chôï Lôùn, Đaø Laït, Đaø Naüng Caàn Thô vaø Sa-đeùc. 

Khi chieán tranh Vieät Phaùp keát thuùc, Giaùo Hoäi Cô Đoác 

Phuïc Laâm baét đaàu truøng tu caùc nhaø thôø, tröôøng hoïc, cô quan y teá 

vaø töø thieän đaõ bị chieán tranh taøn phaù. Giaùo Hoäi gia taêng noã löïc 

truyeàn baù Phuùc AÂm treân đaøi phaùt thanh Tieáng Noùi Hy Voïng, 

phaân phoái saùch baùo chöùng đaïo do nhaø in Thôøi Trieäu xuaát baûn vaø 

phaùi haèng traêm nhaân vieân chöùng đaïo đi khaép thaønh thị, noâng 

thoân vaø vuøng cao nguyeân heûo laùnh đeå truyeàn baù Tin Laønh cöùu 

roãi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán đoàng baøo Vieät Nam. Nhôø vaøo caùc 

hoaït đoäng tích cöïc naøy maø soá ngöôøi đöôïc cöùu gia taêng. Naêm 

1975, Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm coù đeán 43 Hoäi thaùnh vôùi soá 

tín höõu đoâng đaûo nhoùm hoïp thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi vaøo moãi 

thöù baûy Sa-baùt ôû Mieàn Nam Vieät Nam. 

Bieán coá thaùng 4 naêm 1975, laøm cho moät soá muïc sö vaø tín 

höõu cuûa Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm theo laøn soùng ngöôøi di taûn 

ra nöôùc ngoaøi. Cuoäc di taûn naøy laøm cho đa soá Hoäi thaùnh Cô Đoác 

Phuïc Laâm ôû Vieät Nam thieáu ngöôøi chaên baày vaø khoâng coù Ban 

Trị Söï đeå đieàu haønh coâng vieäc cuûa chi hoäi ôû moãi địa phöông. 

Coâng vieäc Chuùa caøng gaëp khoù khaên hôn khi chaùnh phuû môùi caám 

đoaùn Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm hoaït đoäng vaø tröng duïng caùc 

nhaø thôø cuûa Giaùo Hoäi đeå laøm hôïp taùc xaõ, nhaø kho, nhaø giöõ  treû. . 

.  Trong thôøi gian bị caám đoaùn naøy, tín höõu phaûi nhoùm laïi thôø 

phöôïng Chuùa taïi caùc tö gia hay tham gia caùc cuoäc thôø phöôïng 

Chuùa taïi caùc hoäi thaùnh baïn. 

 Trong thôøi gian đaát nöôùc thoáng nhaát, Giaùo Hoäi khoâng 

ngôùt yeâu caàu chaùnh quyeàn sôùm traû laïi caùc cô sôû bị nhaø nöôùc 

tröng duïng đeå coù nôi tín höõu sinh hoaït toân giaùo. Theo lôøi yeâu caàu 

cuûa Giaùo Hoäi, chaùnh quyeàn đaõ cho pheùp Hoäi thaùnh Sa-Đeùc môû 

cöûa nhoùm laïi töø ngaøy 31-1-1989, keá đoù laø Hoäi thaùnh Caàn Thô, 

Vaøm Nhon vaø Long Thaønh. 

Vaøo ngaøy 23-12-2006, Ban Toân Giaùo Chaùnh Phuû Vieät 

Nam chính thöùc coâng nhaän Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm hoaït 

đoäng hôïp phaùp, coù nghĩa laø Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm đöôïc 
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phaùp luaät baûo đaûm quyeàn lôïi, đöôïc in aán xuaát baûn kinh saùch, xaây 

döïng söûa chöõa nôi thôø phöôïng. 

Đeán cuoái naêm 2006, Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm coù 7 

muïc sö, 6.000 tín đoà ngöôøi Kinh, 7.000 tín đoà ngöôøi saéc toäc vaø 7 

hoäi thaùnh coù cô sôû. 

Daàu đaát nöôùc đaõ thoáng nhöùt, Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc 

Laâm ôû Mieàn Nam vaø Giaùo Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm ôû Mieàn Baéc 

vaãn coøn  laø hai Giaùo Hoäi rieâng bieät. 

 

H22. Ai saùng laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Giaùm Lyù?  

 

Giaùo Hoäi Tin Laønh Giaùm lyù (Methodist Church) do Muïc 

sö John Wesley thaønh laäp vaøo naêm 1729 taïi Anh Quoác. John 

Wesley sanh ngaøy 17-6-1703 taïi Epworth, Anh Quoác. 

Trong luùc đang theo hoïc ôû Đaïi Hoïc Oxford, John Wesley 

cuøng em laø Charles Wesley vaø baïn laø George Whitefield quy tuï 

đöôïc moät soá sinh vieân đeå thaønh laäp moät nhoùm hieäp nguyeän, hoïc 

Kinh Thaùnh vaø laøm caùc coâng taùc töø thieän nhö thaêm vieáng ngöôøi 

beänh, daïy hoïc cho ngöôøi ngheøo vaø tham döï caùc buoåi nhoùm thôø 

phöôïng taïi caùc giaùo đöôøng. Nhoùm naøy coù caùi đaëc bieät laø caàu 

nguyeän lôùn tieáng moãi ngaøy ba laàn vaø thaàm nguyeän moãi giôø moät 

laàn. Vì  nhoùm naøy haønh đaïo vaø laøm caùc vieäc caàn thieát khaùc đeàu 

theo đuùng phöông phaùp (method) maø hoï đeà ra, neân ngöôøi ta goïi 

nhoùm naøy laø Methodist. Ngöôøi Vieät goïi laø Giaùo Hoäi Tin Laønh 

Giaùm Lyù. 

John Wesley đöôïc Giaùo Hoäi Anh Quoác phong chöùc muïc 

sö vaøo ngaøy 22-9-1728. Trong luùc haàu vieäc Chuùa vôùi Giaùo Hoäi 

Anh Quoác, John Wesley coù caùch giaûng daïy vaø haønh đaïo khoâng 

thích hôïp vôùi Anh Quoác Giaùo, neân đaõ bị Giaùo Hoäi naøy caám 

giaûng daïy trong caùc thaùnh đöôøng cuûa hoï. Vì bị caám giaûng daïy 

trong caùc giaùo đöôøng, nhoùm John Wesley lieàn toå chöùc caùc buoåi 

truyeàn giaûng ôû caùc tö gia, trong caùc noâng traïi, ngoaøi trôøi hay baát 

cöù nôi naøo coù đoâng ngöôøi töï đoäng đeán tham döï. Nhôø vaøo caùc 
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buoåi truyeàn giaûng naøy maø nhieàu nhoùm Giaùm Lyù đöôïc thaønh laäp 

ôû khaép Anh Quoác. 

John Wesley khoâng coù tham voïng taùch rôøi soá tín höõu 

theo mình đeå thaønh laäp moät Giaùo hoäi Tin Laønh rieâng bieät. John 

Wesley chỉ muoán caùc nhoùm Giaùm Lyù vaãn tröïc thuoäc vaøo Anh 

Quoác Giaùo. Neân John Wesley khoâng đaët ra giaùo lyù môùi, maø chỉ 

chuù troïng vieäc höôùng daãn quaàn chuùng đeán söï nhaän bieát tình yeâu 

cuûa Thieân Chuùa. 

Trong thôøi gian cuûa cuoäc chieán tranh caùch maïng ôû Hoa 

Kyø, caùc nhoùm Giaùm Lyù thieáu muïc sö chaêm soùc tín höõu, nhöng 

Anh Quoác Giaùo töø choái phong chöùc theâm moät soá muïc sö theo 

yeâu caàu cuûa John Wesley. Neân John Wesley đaõ töï mình phong 

chöùc theâm moät soá muïc sö caàn thieát cho nhoùm mình. Vieäc Anh 

Quoác Giaùo töø choái phong chöùc muïc sö theâm cho nhoùm Giaùm Lyù 

vaø vieäc John Wesley töï phong chöùc muïc sö cho nhoùm mình laø 

hai nguyeân đoäng löïc chiùnh đöa đaåy nhoùm Giaùm Lyù taùch rôøi khoûi 

Anh Quoác Giaùo sau naøy. 

John Wesley qua đôøi vaøo ngaøy 2-3-1791 taïi Luaân Đoân, 

Anh Quoác. Ngay sau khi John Wesley qua đôøi, nhoùm Giaùm Lyù 

chaùnh thöùc taùch rôøi khoûi Anh Quoác Giaùo đeå thaønh laäp Giaùo Hoäi 

Tin Laønh Giaùm Lyù. 

Giaùo Hoäi Tin Laønh Giaùm Lyù thöøa nhaän Kinh Thaùnh laø 

thaåm quyeàn duy nhaát cho caùc vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø caùch haønh 

đaïo cuûa tín höõu. Tín höõu Giaùm Lyù khoâng caàu nguyeän vôùi caùc 

thaùnh, khoâng tin coù Luyeän Nguïc, khoâng caám đoaùn vieäc ngöøa thai 

hay ly dị, khoâng chaáp nhaän côø baïc hay uoáng röôïu say söa. Giaùo 

Hoäi Giaùm Lyù giöõ thaùnh leã baùp-teâm vaø tieäc thaùnh. Hoï laøm baùp-

teâm cho treû sô sinh vaø ngöôøi lôùn baèng caùch đoå nöôùc hay röôùi 

nöôùc treân đaàu hoaëc dìm ngöôøi döôùi nöôùc. Hoï tin laøm leã Tieäc 

Thaùnh laø đeå kyû nieäm söï cheát cuûa Đaáng Christ theo giaùo lyù cuûa 

Ulrich Zwingli, moät nhaø caûi chaùnh Thuïy Sĩ. Hoï tin Đaáng Christ 

coù hieän dieän trong baùnh vaø röôïu, theo giaùo lyù cuûa John Calvin, 

moät nhaø caûi chaùnh ôû Phaùp. Nhöng hoï khoâng tin baùnh vaø röôïu trôû 
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thaønh thịt vaø huyeát thaät cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su nhö Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ. 

Vaøo giöõa theá kyû 20, Giaùo Hoäi Giaùm Lyù laø Giaùo Hoäi Tin 

Laønh Caûi Chaùnh lôùn nhaát ôû nöôùc Myõ, vôùi 22 heä phaùi. Vaøo đaàu 

theá kyû 21, Giaùo Hoäi Giaùm Lyù coù 40 heä phaùi, vôùi khoaûng 26 trieäu 

tín höõu treân theá giôùi. 

 

H23. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Cöùu Theá Quaân ? 

 

William Booth (1829-1912), nguyeân laø Muïc sö cuûa Giaùo 

Hoäi Tin Laønh Giaùm Lyù, đaõ thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Cöùu 

Theá Quaân (The Salvation Army) vaøo naêm 1865 taïi Anh Quoác. 

Sôû dĩ, Giaùo Hoäi naøy mang teân laø Cöùu Theá Quaân, vì Giaùo Hoäi coù 

toå chöùc gioáng nhö quaân đoäi ôû ngoaøi đôøi. Ngöôøi saùng laäp vaø cuõng 

laø ngöôøi laõnh đaïo Cöùu Theá Quaân đaàu tieân laø Muïc sö William 

Booth mang caáp baäc đaïi töôùng. Nhöõng ngöôøi phuïc vuï Giaùo Hoäi 

Cöùu Theá Quaân mang caáp baäc töø thaáp đeán cao tuøy thuoäc vaøo chöùc 

vuï lôùn nhoû cuûa mình. Ngöôøi quaûn nhieäm moät hoäi thaùnh thöôøng 

coù caáp baäc đaïi uùy hay thieáu taù. Tín höõu trong Hoäi thaùnh đöôïc goïi 

laø binh sĩ. 

Hoäi Cöùu Theá Quaân chaáp nhaän Kinh Thaùnh laø thaåm 

quyeàn duy nhaát cho caùc vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø phöông caùch 

haønh đaïo cuûa tín höõu. Caùc giaùo lyù cuûa Hoäi Cöùu Theá Quaân đeàu 

gioáng vôùi caùc giaùo lyù cuûa đa soá Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc, nhö tin 

söï cöùu chuoäc laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin maø thoâi; khoâng caàn phaûi 

coù theâm vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu đeå đöôïc cöùu. Giaùo Hoäi 

naøy khoâng cöû haønh leã tieäc thaùnh hay laøm baùp-teâm cho tín höõu. 

Vì hoï cho raèng, khi moät ngöôøi đaõ coù quyeát định tin nhaän Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laøm cöùu Chuùa mình, thì đöôïc Chuùa laøm baùp-teâm 

baèng Đöùc Thaùnh Linh roài (Giaêng 1:33), neân khoâng caàn coù theâm 

baùp-teâm baèng nöôùc, vaø Chuùa cuõng duøng böõa côm toái vôùi ngöôøi 

đoù moãi ngaøy (Khaûi 3:20), neân cuõng khoâng caàn đeán leã tieäc thaùnh. 

Hôn nöõa, hoï coøn cho raèng hai nghi leã naøy khoâng quan troïng vaø 
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cuõng khoâng caàn thieát cho söï cöùu roãi linh hoàn hay cho söï soáng 

đaïo cuûa tín höõu cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Cöùu Theá Quaân. 

Ban đaàu, Hoäi Cöùu Theá Quaân toå chöùc caùc buoåi truyeàn 

giaûng Tin Laønh ngoaøi trôøi hay caùc buoåi giaûng boài linh trong caùc 

raïp haùt, laøm chöùng đaïo, hoaëc laøm coâng taùc xaõ hoäi ôû nhöõng khu 

coù daân ngheøo ôû Luaân Đoân, Anh Quoác. Trong hai cuoäc theá giôùi 

đaïi chieán, Hoäi Cöùu Theá Quaân chuyeân lo cung caáp dịch vuï aåm 

thöïc ngoaøi maët traän cho caùc quaân đoäi đoàng minh cuûa Hoa Kyø. 

Sau cuoäc chieán chaám döùt, Hoäi Cöùu Theá Quaân đaët troïng 

taâm vaøo vieäc truyeàn baù Tin Laønh, giuùp đôõ caùc cöïu chieán binh vaø 

gia đình hoï, hay cöùu trôï nhöõng nôi bị chieán tranh hoaëc thieân tai 

taøn phaù nhö đoäng đaát, luõ luït, baõo toá . . . 

Đeán naêm 1880, Hoäi Cöùu Theá Quaân Anh Quoác göûi ngöôøi 

đeán Hoa Kyø đeå thaønh laäp moät chi nhaùnh taïi thaønh phoá Nöõu Öôùc. 

Naêm 1904, con gaùi cuûa Đaïi töôùng William Booth laø Evangeline 

Booth laõnh traùch nhieäm đieàu haønh caùc hoaït đoäng cuûa Giaùo hoäi ôû 

Hoa Kyø. Töø Hoa Kyø, Cöùu Theá Quaân lan traøn khaép nôi khaùc treân 

theá giôùi. Đeán naêm 1990, Hoäi Cöùu Theá Quaân coù cô sôû hoaït đoäng 

treân moät traêm quoác gia, vôùi 3.000.000 binh sĩ vaø 25.000 sĩ quan 

toát nghieäp töø 30 tröôøng thaàn đaïo ôû nhieàu nôi treân theá giôùi. 

Keå töø ngaøy thaønh laäp cho đeán nay, Giaùo Hoäi Cöùu Theá 

Quaân coù hai muïc tieâu chính laø rao giaûng Tin Laønh vaø laøm coâng 

taùc töø thieän cöùu giuùp ngöôøi ngheøo khoå baèng caùch xaây caát vaø đieàu 

haønh caùc nhaø thöông, nhaø hoä sinh, vieän döôõng laõo, coâ nhi vieän, 

nôi taïm truù cho ngöôøi cai röôïu vaø quaùn côm xaõ hoäi. Caùc dịch vuï 

xaõ hoäi naøy đeàu mieãn phí cho ngöôøi ngheøo. 

Boä chỉ huy đieàu haønh caùc hoaït đoäng quoác teá cuûa Giaùo 

Hoäi Cöùu Theá Quaân đaët ôû Luaân Đoân, Anh Quoác. Boä chỉ huy đieàu 

haønh caùc hoaït đoäng ôû Myõ đaët ôû thaønh phoá Alexandra, Virginia, 

Hoa Kyø. 

 

H24. Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn (Pentecostal Church) coù töø khi 

naøo?  
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 Naêm 1901, Muïc sö Charles F. Parham thaønh laäp Giaùo 

Hoäi Nguõ Tuaàn đaàu tieân ôû Topeka, bang Kansas, Hoa Kyø. Ngöôøi 

ta cho raèng Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn baét nguoàn töø buoåi nhoùm caàu 

nguyeän boài linh cuûa caùc sinh vieân Tröôøng Thaàn Đaïo Bethel 

Bible College ôû Topeka, bang Kansas. Trong buoåi caàu nguyeän 

boài linh ngaøy 1 thaùng Gieâng naêm 1901, coù moät soá sinh vieân thaàn 

đaïo noùi đöôïc tieáng laï.Trong caùc buoåi caàu nguyeän keá tieáp, laïi coù 

theâm nhieàu sinh vieân noùi tieáng laï nöõa. Đaây khoâng phaûi laø laàn 

đaàu tieân ngöôøi ta noùi tieáng laï, nhöng tröôùc đoù đaõ coù nhieàu ngöôøi 

noùi tieáng laï trong caùc buoåi nhoùm boài linh töông töï. Caùc buoåi 

nhoùm boài linh noùi tieáng laï baét đaàu lan đeán bang Missouri vaø 

Texas, roài lan đeán bang California, Hoa Kyø. Vaøo naêm 1906, taïi 

California, Muïc sö W. J. Seymour toå chöùc chieán dịch boài linh taïi 

thaønh phoá Los Angeles. Chieán dịch boài linh naøy quy tuï đöôïc 

nhieàu tín höõu töø caùc nôi treân nöôùc Myõ vaø treân theá giôùi đeán tham 

döï. Trong caùc buoåi nhoùm boài linh cuûa chieán dịch naøy, ngöôøi ta 

chöùng kieán caùc cuoäc chöõa beänh baèng pheùp laï, vaø nghe thaáy tín 

höõu keâu la, khoùc loùc thaûm thieát khaùc thöôøng trong caùc buoåi 

nhoùm keùo daøi đeán khuya. Chieán dịch boài linh chaám döùt vaøo naêm 

1909. Haøng ngaøn tín höõu tham döï chieán dịch boài linh naøy mang 

tinh thaàn “Nguõ Tuaàn” veà caùc hoäi thaùnh nhaø cuûa hoï ôû Myõ vaø 

khaép nôi khaùc treân theá giôùi. 

Tinh thaàn “Nguõ Tuaàn” khoâng đöôïc caùc Hoäi Thaùnh Tin 

Laønh truyeàn thoáng hoan ngheânh, neân soá tín höõu coù tinh thaàn 

“Nguõ Tuaàn” bị loaïi daàn daàn ra khoûi caùc Hoäi thaùnh Tin Laønh 

truyeàn thoáng. Soá ngöôøi naøy phaûi tìm nôi rieâng bieät đeå laøm nôi 

thôø phöôïng. Nhöõng nôi thôø phöôïng naøy daàn daàn trôû thaønh caùc 

Hoäi thaùnh Nguõ Tuaàn. 

Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn coù hai đieàu khaùc bieät vôùi caùc heä 

phaùi Tin Laønh truyeàn thoáng laø tín höõu phaûi đöôïc baùp-teâm baèng 

Đöùc Thaùnh Linh, vaø phaûi coù aân töù noùi tieáng laï nhö caùc söù đoà đaõ 

töøng traûi trong ngaøy leã Nguõ Tuaàn đaàu tieân. Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn 

cho raèng tín höõu noùi tieáng laï laø daáu hieäu đaõ đöôïc baùp-teâm baèng 

Đöùc Thaùnh Linh. 
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Caùc Hoäi thaùnh Nguõ Tuaàn coù theå khoâng đoàng yù vôùi nhau 

veà moät vaøi giaùo lyù naøo đoù, nhöng nhaát trí cho raèng, vieäc töøng traûi 

thuoäc linh laø quan troïng. Caùc töøng traûi thuoäc linh đoù goàm coù: 

Đöôïc baùp-teâm baèng Đöùc Thaùnh Linh, đöôïc caùc aân töù thieâng 

lieâng nhö noùi tieáng laï hay trị beänh baèng đöùc tin. Bôûi leõ đoù, ngöôøi 

ta khoâng ngaïc nhieân khi thaáy trong caùc buoåi nhoùm thôø phöôïng 

cuûa Hoäi thaùnh Nguõ Tuaàn thöôøng coù muïc caàu nguyeän chöõa beänh 

baèng đöùc tin, noùi tieáng laï, vaø cuõng thaáy coù tín höõu ôû trong traïng 

thaùi xuaát thaàn, meâ man, ngaây ngaát . . . 

            Caùc Hoäi thaùnh lôùn thuoäc Nguõ Tuaàn goàm coù: Assemblies 

of God, United Pentecostal Church International, Association of 

Vineyard Churches, Church of God in Christ vaø Full Gospel 

Baptist Church Fellowship . . . 

Hieän nay, Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn coù khoaûng 24 trieäu tín 

höõu ôû Hoa Kyø. Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn ôû ngoaøi nöôùc Myõ laø Giaùo 

Hoäi Tin Laønh baønh tröôùng maïnh hôn heát. Ngöôøi ta döï đoaùn, đeán 

giöõa theá kyû 21 seõ coù moät tyû tín höõu Nguõ Tuaàn ôû ngoaøi nöôùc Myõ.  

Hoäi Thaùnh Nguõ Tuaàn đeán Vieät Nam vaøo naêm 1970.  

 

H25. Ai thaønh laäp Hoäi Thaùnh Đaáng Christ (Church of 

Christ)? 

 

Vaøo khoaûng naêm 1811, Muïc sö Thomas Campbell cuøng 

con laø Muïc sö Alexander Campbell vaø Muïc sö Barton W. Stone, 

thuoäc Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo, thaønh laäp Giaùo Hoäi Disciples of 

Christ ôû bang Pennsylvania, Virginia vaø Kentucky, Hoa Kyø. 

Nhöõng ngöôøi saùng laäp Giaùo Hoäi naøy nhaèm muïc đích gaây ra 

phong traøo đoaøn keát vaø thoáng nhaát caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh laïi 

vôùi nhau. 

Coâng nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Chuùa Cöùu Theá cuûa nhaân 

loaïi laø moät giaùo lyù toái quan troïng cuûa Giaùo Hoäi Disciples of 

Christ. Ngöôøi muoán đöôïc thaâu nhaän vaøo Giaùo Hoäi Disciples of 

Christ phaûi coù nieàm tin nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Chuùa Cöùu Theá. 

Giaùo Hoäi Disciples of Christ chuû tröông cho raèng Kinh Thaùnh laø 
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taøi lieäu duy nhaát vaø đaày đuû đeå giuùp tín höõu gaây döïng đöùc tin vaø 

höôùng daãn tín höõu hieåu bieát phöông caùch haønh đaïo cuûa mình. Hoï 

cuõng cho raèng caù nhaân tín höõu coù thaåm quyeàn giaûi nghĩa Kinh 

Thaùnh theo yù mình cho laø phaûi.  

Vaøo naêm 1968, Giaùo Hoäi Disciples of Christ đoåi teân laïi 

laø Christian Church, coù 800.000 tín höõu ôû Hoa Kyø vaø Gia-naõ-đaïi.  

Trong Giaùo Hoäi Disciples of Christ coù nhoùm tín höõu tieán 

boä vaø nhoùm baûo thuû. Nhoùm tín höõu tieán boä taùn đoàng vieäc cho 

duøng nhaïc cuï trong caùc buoåi thôø phöôïng ôû caùc giaùo đöôøng cuûa 

mình. Traùi laïi, nhoùm tín höõu baûo thuû khoâng đoàng yù cho duøng 

nhaïc cuï trong caùc giaùo đöôøng cuûa mình. Đeán naêm 1906, nhoùm 

tín höõu baûo thuû taùch rôøi khoûi giaùo hoäi naøy, đeå thaønh laäp moät giaùo 

hoäi môùi laáy teân laø Hoäi Thaùnh Đaáng Christ vôùi chuû tröông khoâng 

duøng nhaïc cuï trong caùc buoåi thôø phöôïng trong caùc giaùo đöôøng 

cuûa mình. 

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ khoâng coù Hoäi Tröôûng, vì hoï cho 

raèng vị thuû laõnh cuûa toaøn theå Hoäi Thaùnh Đaáng Christ laø Đöùc 

Chuùa Gieâ-su Christ. Moãi Hoäi Thaùnh Đaáng Christ đeàu töï laäp vaø töï 

trị. Tín höõu cuûa Hoäi Thaùnh Đaáng Christ khoâng tuaân theo lôøi daïy 

cuûa baát cöù moät caù nhaân naøo khaùc ngoaøi lôøi daïy cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su vaø cuûa caùc Söù Đoà ghi trong Taân Öôùc. Hoäi Thaùnh Đaáng 

Christ coù nhöõng tín lyù gioáng nhö nhöõng Giaùo Hoäi Tin Laønh Caûi 

Chaùnh khaùc nhö tin đöôïc cöùu laø nhôø aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

vaø bôûi đöùc tin nôi söï cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su treân 

thaäp töï giaù. Hoäi Thaùnh Đaáng Christ tin döï tieäc thaùnh laø đeå töôûng 

nieäm thaân theå cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ tan vôõ vì toäi loãi cuûa nhaân 

loaïi, laøm baùp-teâm baèng caùch dìm ngöôøi döôùi nöôùc đeå baøy toû söï 

đoàng cheát, đoàng choân vaø đoàng soáng laïi vôùi Đaáng Christ. Hoäi 

Thaùnh Đaáng Christ khoâng laøm baùp-teâm cho treû sô sinh, khoâng 

caàu nguyeän vôùi caùc Thaùnh, khoâng tin coù Luyeän Nguïc. Hoäi thaùnh 

Đaáng Christ khoâng chaáp nhaän baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà hay baát 

kyø baøi tín đieàu naøo khaùc do caùc giaùo hoäi đaët ra. Hoäi thaùnh Đaáng 

Christ tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Con đoäc sanh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, 

nhìn nhaän Kinh Thaùnh Taân Öôùc laø thaåm quyeàn duy nhaát cho caùc 
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vaán đeà thuoäc đöùc tin vaø phöông caùch haønh đaïo cuûa tín höõu. Tín 

höõu nam nöõ coù quyeàn hieåu vaø giaûng giaûi Kinh Thaùnh theo löông 

taâm mình cho laø phaûi. Tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Con cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi, aên naên toäi loãi vaø chịu baùp-teâm laø ba đieàu kieän phaûi 

coù đeå gia nhaäp Hoäi Thaùnh Đaáng Christ. 

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ khoâng duøng nhaïc cuï trong caùc 

buoåi thôø phöôïng cuûa hoï laø đeå laøm đuùng theo lôøi cuûa Söù đoà Phao-

loâ daïy,“Haõy laáy ca vịnh, thô thaùnh, vaø baøi haùt thieâng lieâng maø 

đoái đaùp cuøng nhau, vaø heát loøng haùt möøng ngôïi khen Chuùa”(EÂ-

pheâ 5:19). Hoäi Thaùnh Đaáng Christ cho raèng EÂ-pheâ-soâ 5:19 ghi 

lôøi daïy cuûa Phao-loâ raát roõ raøng laø chỉ duøng lôøi ca tieáng haùt đeå 

ngôïi khen Chuùa maø thoâi. Phao-loâ khoâng noùi đeán vieäc duøng nhaïc 

cuï đeå ngôïi khen Chuùa. Nhö vaäy coù nghĩa laø Phao-loâ khoâng cho 

duøng nhaïc cuï trong caùc buoåi thôø phöôïng toân vinh Chuùa. Hôn 

nöõa, Hoäi Thaùnh Đaáng Christ cho raèng hoï khoâng duøng nhaïc cuï 

trong caùc buoåi thôø phöôïng laø laøm theo Hoäi thaùnh đaàu tieân, vì Hoäi 

thaùnh đaàu tieân khoâng duøng nhaïc cuï trong caùc buoåi thôø phöôïng 

cuûa mình. Hoï coøn cho raèng tieáng nhaïc cuï laøm cho buoåi thôø 

phöôïng thieáu toân nghieâm vaø oàn aøo nhö caùc cuoäc vui chôi ngoaøi 

đôøi khoâng thích hôïp vôùi lôøi Chuùa daïy trong Taân Öôùc. 

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ khoâng laøm theo Kinh Thaùnh Cöïu 

Öôùc, nhöng chỉ laøm theo Kinh Thaùnh Taân Öôùc cho vieäc haønh 

đaïo cuûa mình. Coù nghĩa laø nhöõng đieàu gì ngöôøi Do Thaùi laøm 

trong caùc buoåi thôø phöôïng cuûa hoï ghi trong Cöïu Öôùc maø Taân 

Öôùc khoâng đeà caäp đeán thì Hoäi Thaùnh Đaáng Christ cho laø khoâng 

thích hôïp đeå aùp duïng trong hoäi thaùnh cuûa mình, nhö vieäc duøng 

nhaïc cuï, đoát höông, daâng sinh teá . .  . trong caùc buoåi thôø phöôïng 

cuûa ngöôøi Do Thaùi ôû thôøi Cöïu Öôùc.  

 Hoäi Thaùnh Đaáng Christ cho raèng luaät phaùp vaø caùc  đieàu 

raên trong Cöïu Öôùc laø Chuùa ban cho ngöôøi Do Thaùi maø thoâi. Khi 

Đaáng Christ cheát treân thaäp töï giaù thì luaät phaùp vaø đieàu raên trong 

thôøi Cöïu Öôùc bị đaøo thaûi, “Giao Öôùc naøy đöôïc Thöôïng Đeá goïi laø 

‘Giao Öôùc Môùi;’ nhö theá, Giao Öôùc thöù nhaát đaõ cuõ roài. Đieàu gì 

cuõ kyõ, loãi thôøi đeàu phaûi bị đaøo thaûi”(Hy Baù 8:1-BDY; xin xem 
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theâm Ga 3:23-25; EÂ-pheâ 2:13-16; Heâ 7:12,18; Heâ 8: 6-13). Daãu 

vaäy, nhöõng luaät phaùp vaø caùc đieàu raên ghi trong Cöïu Öôùc, nhö 

caám gieát ngöôøi, taø daâm, troäm cöôùp, gian doái, loaïn luaân . . . thì 

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ vaãn xem laø nhöõng vieäc laøm toäi loãi maø tín 

höõu khoâng neân vi phaïm. Nhöng đoái vôùi đieàu raên thöù tö  “giöõ 

ngaøy Sa-baùt” thì Taân Öôùc khoâng đeà caäp đeán, neân Hoäi Thaùnh 

Đaáng Christ cho raèng Cô đoác nhaân khoâng bị raøng buoäc bôûi đieàu 

raên naøy, neân Cô đoác nhaân coù theå laøm vieäc trong ngaøy Sa-baùt maø 

khoâng bị keå laø phaïm toäi. 

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ xem Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc laø 

nguoàn taøi lieäu đeå hoïc hoûi thu thaäp kieán thöùc haàu coù theå hieåu bieát 

veà Đöùc Chuùa Trôøi vaø caùch haønh xöû cuûa Ngaøi đoái vôùi loaøi ngöôøi 

trong theá gian, nhöng khoâng xem Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc coù thaåm 

quyeàn đeå daïy phöông caùch haønh đaïo cho tín höõu Cô đoác ôû thôøi 

Taân Öôùc.  

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ coù cô sôû hoaït đoäng truyeàn giaùo ôû 

50 quoác gia treân theá giôùi. Hoäi Thaùnh Đaáng Christ cuõng coù cô sôû 

hoaït đoäng töø thieän nhö nhaø döôõng laõo, vieän moà coâi, tröôøng hoïc 

vaø caùc đaïi hoïc vieän treân đaát Myõ. 

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ coù caùc chi hoäi treân khaép 50 tieåu 

bang cuûa nöôùc Myõ. Nhöõng tieåu bang coù nhieàu tín höõu Hoäi Thaùnh 

Đaáng Christ laø Texas, Alabama, Kentucky, Arkansas, Oklahoma, 

Tennessee. Đeán naêm 1997, Hoäi thaùnh Đaáng Christ coù 15.000 chi 

hoäi đoäc laäp vaø 2.000.000 tín höõu ôû Hoa Kyø, Gia Naõ Đaïi vaø caùc 

quoác gia khaùc treân theá giôùi.  

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ truyeàn đeán Vieät Nam naêm 1963. 

              

H26. Ai thaønh laäp Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA)? 

 

Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (The Christian and 

Missionary Alliance) laø moät Giaùo Hoäi Cô Đoác do Muïc Sö Tieán 

sĩ Albert Benjamin Simpson thaønh laäp vaøo naêm 1887 taïi Hoa Kyø. 

Luùc ban đaàu, Muïc sö Tieán sĩ Albert Benjamin Simpson 

chỉ coù yù định quy tuï tín höõu töø caùc heä phaùi Tin Laønh laïi đeå thaønh 
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laäp moät hieäp hoäi nhaèm hoã trôï cho vieäc gôûi giaùo sĩ đeán caùc quoác 

gia chöa đöôïc nghe Tin Laønh cöùu roãi cuûa Đaáng Christ. Vieäc laøm 

naøy nhaèm muïc đích thöïc thi lôøi phaùn daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su: 

“Tin Laønh naøy veà nöôùc Đöùc Chuùa Trôøi seõ đöôïc giaûng ra khaép 

đaát, đeå laøm chöùng cho muoân daân. Baáy giôø söï cuoái cuøng seõ 

đeán”(Ma 24:14). 

Muïc sö Tieán sĩ A. B. Simpson sanh ngaøy 15 thaùng 12 

naêm 1843, taïi Bayview, Prince Edward Island, Gia Naõ Đaïi. Naêm 

21 tuoåi, A. B. Simpson toát nghieäp cöû nhaân thaàn đaïo taïi Đaïi hoïc 

Knox, tỉnh Toronto, Gia Naõ Đaïi. Naêm 22 tuoåi, A. B. Simpson 

đöôïc môøi laøm muïc sö cho Hoäi thaùnh Tröôûng Laõo ôû Knox, 

Hamilton, Ontorio, Gia Naõ Đaïi. Đeán naêm 31 tuoåi, Muïc sö A. B. 

Simpson đöôïc môøi laøm muïc sö quaûn nhieäm Hoäi thaùnh Tröôûng 

Laõo ôû Louisville, Kentucky, Hoa Kyø. Đeán naêm 37 tuoåi, Muïc sö 

A. B. Simpson đöôïc môøi laøm muïc sö quaûn nhieäm Hoäi thaùnh 

Tröôûng Laõo ôû thaønh phoá Nöõu Öôùc, Hoa Kyø. Cuõng trong naêm 

naøy, Muïc sö A. B. Simpson đöôïc pheùp laï Chuùa chöõa laønh beänh 

đau tim trong luùc oâng đang đi nghỉ maùt ôû Old Orchard Beach, 

bang Maine, Hoa Kyø. Sau khi laønh beänh đöôïc vaøi thaùng, Muïc sö 

A. B. Simpson chịu baùp-teâm ôû moät nhaø thôø Baùp-tít taïi thaønh phoá 

Nöõu Öôùc. Đeán thaùng 11 naêm naøy, Muïc sö A. B. Simpson töø chöùc 

quaûn nhieäm Hoäi thaùnh Tröôûng Laõo, đeå baét đaàu chöùc vuï muïc sö 

löu haønh truyeàn giaûng Tin Laønh cho ngöôøi chöa đöôïc cöùu trong 

thaønh phoá Nöõu Öôùc. Chaúng bao laâu, Muïc sö A. B. Simpson 

thaønh laäp đöôïc moät Hoäi thaùnh môùi trong thaønh phoá Nöõu Öôùc laáy 

teân laø Gospel Tabernacle Church. Tuy Hoäi thaùnh naøy vöøa môùi 

thaønh laäp, nhöng đaõ quy tuï đöôïc khoaûng 1.000 hoäi vieân trong 

moät thôøi gian ngaén. Moãi chieàu thöù saùu coù buoåi nhoùm caàu nguyeän 

chöõa beänh cho tín höõu. Đeán naêm 1886, Muïc sö A. B. Simpson toå 

chöùc moät Hoäi đoàng ôû Old Orchard Beach, bang Maine, đeå keâu 

goïi tín höõu hôïp taùc đaåy maïnh coâng cuoäc truyeàn giaùo. Hoäi đoàng 

naøy bieåu quyeát thaønh laäp hoäi The Christian Alliance vaø hoäi The 

Evangelical Missionary Alliance. Giaùm đoác hoäi The Evangelical 

Missionary Alliance boå nhieäm Muïc sö William Cassidys đi 
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truyeàn giaùo ôû Trung Hoa vaø Helen Dawley đi truyeàn giaùo ôû AÁn  

Đoä. 

    Trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1888 đeán naêm 1890 coù 

haøng ngaøn ngöôøi ôû Hoa Kyø vaø Gia Naõ Đaïi gia nhaäp hoäi The 

Christian Alliance. Trong hai naêm naøy, hoäi The Christian 

Alliance gôûi đöôïc 20 giaùo sĩ đi nöôùc ngoaøi truyeàn giaùo. Đeán naêm 

1897, hoäi The Christian Alliance vaø hoäi The Evangelical 

Missionary Alliance nhaäp laïi thaønh moät hoäi, laáy danh hieäu laø 

“The Christian and Missionary Alliance” (C&MA). Danh xöng 

naøy goïi baèng tieáng Vieät laø “Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp,” do Muïc 

sö Tieán sĩ A. B. Simpson laøm hoäi tröôûng. Trong naêm naøy, Hoäi 

Phuùc AÂm Lieân Hieäp đaõ göûi đöôïc 350 giaùo sĩ ra nöôùc ngoaøi 

truyeàn giaùo. 

    Naêm 1919, Muïc sö Tieán sĩ A. B. Simpson qua đôøi vì 

beänh tai bieán maïch maùu naõo. Phoù Hoäi Tröôûng, Tieán sĩ Rader, 

leân thay theá. 

    Đeán naêm 1920, Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp göûi theâm giaùo 

sĩ đeán Đoâng Döông vaø vuøng Caän Đoâng. 

Hoäi Đoàng Toång Lieân nhoùm laïi vaøo naêm 1974 bieåu quyeát 

naâng caáp hoäi “The Christian and Missionary Alliance” thaønh moät 

heä phaùi Tin Laønh (Protestant Denomination). 

    Bieán coá naêm 1975, laøm cho haøng trieäu ngöôøi Vieät phaûi 

boû chaïy ra khoûi nöôùc, đa soá định cö ôû Hoa Kyø. Trong soá ngöôøi tị 

naïn naøy coù moät soá muïc sö vaø tín höõu Tin Laønh. Nhöõng vị muïc sö 

vaø tín höõu naøy hoïp laïi thaønh laäp Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam 

Hoa Kyø - Giaùo Haït Vieät Nam, tröïc thuoäc Giaùo Hoäi Phuùc AÂm 

Lieân Hieäp (The Vietnamese District of C&MA), do Coá Muïc sö 

Tröông Vaên Toát laøm Giaùo Haït Tröôûng. Sau 30 naêm thaønh laäp, 

theo baùo caùo thöôøng nieân cuûa Ban Chaáp Haønh Giaùo Haït Vieät 

Nam Hoa Kyø naêm 2005 thì Giaùo Haït Vieät Nam coù 153 muïc sö, 

truyeàn đaïo vaø coïâng taùc vieân, 11.787 tín höõu vaø 89 chi hoäi ôû 23 

tieåu bang treân đaát Myõ. 

Ngaøy 1 thaùng Gieâng naêm 1981, caùc Hoäi thaùnh Phuùc AÂm 

Lieân Hieäp ôû Gia-Naõ-Đaïi taùch rôøi khoûi Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân 
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Hieäp Hoa Kyø, đeå thaønh laäp Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp Gia-

Naõ-Đaïi, do Muïc sö Tieán sĩ Melvin P. Sylvester laøm Hoäi tröôûng. 

Hai möôi Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam ôû Gia-Naõ Đaïi cuõng 

taùch rôøi khoûi Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø đeå thaønh laäp Giaùo Haït 

Tin Laønh Vieät Nam Gia-Naõ-Đaïi (Vietnamese Canadian Alliance 

Fellowship in Canada), do Muïc sö Tieán sĩ Leâ Trung Thaønh laøm 

Giaùo Haït Tröôûng. Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp Gia-Naõ-Đaïi coù 

251 chi hoäi, 44.549 tín höõu vaø 112 giaùo sĩ truyeàn giaùo ôûû nöôùc 

ngoaøi. 

Naêm 1987, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp Hoa Kyø cuøng 

vôùi Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp Gia-Naõ-Đaïi toå chöùc aên möøng 

Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp đöôïc 100 tuoåi ôû St. Paul, 

Minnesota, Hoa kyø. 

    Sau 118 naêm hoaït đoäng, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp 

Hoa Kyø coù gaàn 2.000 chi hoäi, 420.000 tín höõu ôû Hoa Kyø. Giaùo 

Hoäi gôûi đöôïc 1.134 giaùo sĩ truyeàn giaùo ôû 84 quoác gia treân theá 

giôùi. Thaønh laäp đöôïc 18.000 chi hoäi vôùi khoaûng 3.000.000 tín 

höõu ôû nöôùc ngoaøi. 

    Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp Hoa Kyø vaø Gia Naõ Đaïi 

xem baøi “Tín Đieàu Caùc Söù Đoà” laø neàn taûng giaùo lyù cuûa Giaùo 

Hoäi, nhìn nhaän Kinh Thaùnh laø quyeàn toái thöôïng cho moïi vaán đeà 

thuoäc đöùc tin vaø phöông caùch haønh đaïo cuûa tín höõu. Hoï tin raèng 

söï cöùu chuoäc laø bôûi aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi theå hieän qua söï 

cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, chöù khoâng phaûi bôûi 

vieäc laøm coâng đöùc cuûa tín höõu đuùng theo lôøi Kinh Thaùnh daïy: 

“Vaû, aáy laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù 

khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. 

AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng ai khoe mình” 

(EÂ-pheâ 2:8-9). Tín höõu cuûa Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp tin 

chaéc raèng Đöùc Chuùa Trôøi saün saøng ban söï cöùu chuoäc cho baát cöù 

ai baèng loøng tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ laøm Cöùu Chuùa 

mình. 

Naêm 2005, vaøo ngaøy 1 thaùng 8 naêm naøy, Muïc sö Tieán sĩ 

Gary M. Benedict đöôïc baàu laøm Hoäi Tröôûng thöù XI cuûa Hoäi 
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Phuùc AÂm Lieân Hieäp Hoa Kyø. Vaên phoøng Toång Lieân Hoäi đaët ôû 

thaønh phoá Colorado Springs, bang Colorado, Hoa Kyø. 

 

H27. Ai thaønh laäp Giaùo phaùi Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va? 

 

Giaùo phaùi Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va (The Jehovah’s 

Witnesses) laø moät heä phaùi Cô Đoác, do Muïc sö Charles T. Russell 

khôûi xöôùng vaøo naêm 1870, taïi Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kyø. 

Töø ngaøy thaønh laäp cho đeán naêm 1931, ngöôøi ta thöôøng goïi nhöõng 

ngöôøi theo giaùo phaùi naøy laø Russellites, coù nghĩa laø ngöôøi theo 

Russell. Sau khi oâng Russell qua đôøi naêm 1916, oâng Joseph F. 

Rutherford leân thay theá. Đeán kyø hoäi đoàng ngaøy 9-10-1931, giaùo 

phaùi naøy đöôïc chính thöùc đaët teân laïi laø “Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-

va,” theo saùch EÂ-sai: “Caùc con laø chöùng nhaân cuûa ta. Con laø đaày 

tôù maø ta löïa choïn đeå caùc con bieát ta”(EÂ-sai 43:10-BDY). Đeán 

naêm 1942, Rutherford qua đôøi, oâng Nathan H. Knorr leân thay 

theá. Trong thôøi cuûa oâng Knorr, giaùo phaùi Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va 

dịch vaø xuaát baûn quyeån Kinh Thaùnh “The New World Bible” 

rieâng cho giaùo phaùi mình. AÁn baûn Kinh Thaùnh naøy chöùa đöïng 

nhieàu đieàu khoâng đuùng theo nguyeân vaên cuûa Kinh Thaùnh; vôùi 

duïng yù laø đeå hoã trôï cho caùc lyù thuyeát khaùc bieät cuûa giaùo phaùi 

mình. Nguyeân do chính cuûa ngöôøi saùng laäp Giaùo Phaùi Chöùng 

Nhaân Gieâ-hoâ-va laø đaët troïng taâm vaøo giaùo lyù taùi laâm cuûa Đöùc 

Chuùa Gieâ-su Christ. Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va coi Kinh Thaùnh cuûa 

giaùo phaùi mình laø neàn taûng cho moïi đieàu thuoäc veà đöùc tin vaø 

caùch haønh đaïo cuûa tín höõu. Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va khoâng coù 

linh muïc hay muïc sö, vì moãi tín höõu cuûa Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va 

laø ngöôøi haàu vieäc Chuùa. Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va goïi nôi nhoùm 

thôø phöôïng cuûa giaùo phaùi mình laø “Hoaøng Cung” (Kingdom 

Hall).  

 Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va cho raèng taát caû chaùnh phuû treân 

theá gian đeàu laø coâng cuï cuûa quyû Sa-tan. Tín höõu Chöùng Nhaân 

Gieâ-hoâ-va cho raèng hoï laø coâng daân cuûa nöôùc Trôøi, neân hoï chỉ coù 

boån phaän đoái vôùi vöông quoác cuûa Chuùa maø thoâi. Hoï khoâng coù 
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traùch nhieäm naøo đoái vôùi baát kyø moät nhaø nöôùc naøo treân theá gian 

naøy. Bôûi leõ đoù hoï töø khöôùc vieäc chaøo quoác kyø, nhaäp nguõ, boû 

phieáu baàu cöû vaø öùng cöû hay giöõ caùc chöùc vuï trong chính phuû. Hoï 

khoâng aên möøng ngaøy Đöùc Chuùa Gieâ-su Giaùng Sinh hay sinh nhaät 

cuûa mình. Hoï cho raèng aên möøng sinh nhaät laø thoùi tuïc cuûa daân 

ngoaïi đaïo. Hoï kieâng cöû vieäc sang maùu (blood transfusion). Hoï 

cho raèng “sang maùu” cuõng đoàng nghĩa vôùi “aên maùu.”  “AÊn maùu” 

laø đieàu luaät phaùp Moâi-se caám kî (Leâ-vi 17:10-12). Chöùng Nhaân 

Gieâ-hoâ-va khoâng xem thaäp töï giaù laø bieåu töôïng thích hôïp cho Cô 

Đoác Giaùo, vì hoï cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su khoâng bị đoùng đinh 

cheát treân thaäp töï giaù, nhöng Chuùa bị đoùng đinh cheát treân moät caây 

goã döïng đöùng khoâng coù caây đaø ngang.   

 Tín höõu Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va tin raèng Đöùc Chuùa Gieâ-

su Christ đaõ taùi laâm hoài naêm 1914, trong moät hình theå khoâng 

thaáy đöôïc, vaø Ngaøi đang cai trị theá gian naøy. Maët traän A-ma-geâ-

đoân saép baét đaàu. Đaáng Christ seõ đaùnh baïi Sa-tan taïi maët traän A-

ma-geâ-đoân naøy. Sau đoù Đaáng Christ seõ laøm vua cai trị moät ngaøn 

naêm. Trong thôøi gian moät ngaøn naêm thanh bình naøy, ngöôøi cheát 

seõ soáng laïi coøn coù cô hoäi đeå đöôïc cöùu.  

Sau moät ngaøn naêm cai trị cuûa Đaáng Christ, Sa-tan seõ trôû 

laïi roài bị Đaáng Christ tieâu dieät vôùi nhöõng keû theo noù. Ngöôøi đöôïc 

cöùu seõ vui veû soáng maõi maõi treân quaû địa caàu naøy. Chöùng Nhaân 

Gieâ-hoâ-va khoâng tin theá gian naøy “đeå daønh cho löûa” theo yù 

nghĩa hay söï giaûng daïy cuûa caùc Giaùo hoäi Cô Đoác khaùc laø theá 

gian seõ bị thieâu huûy hoaøn toaøn. Nhöng Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va 

tin raèng theá gian hay quaû địa caàu naøy “đeå daønh cho löûa” coù 

nghĩa laø theá gian hay quaû địa caàu naøy seõ đöôïc “thanh taåy” đeå trôû 

thaønh thieân đaøng laø nôi ôû đôøi đôøi cuûa nhöõng ngöôøi đöôïc cöùu. 

Giaùo phaùi Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va khoâng đöôïc caùc giaùo 

phaùi Cô đoác khaùc coi laø chaùnh giaùo vì Chöùng Nhaân Gioâ-hoâ-va 

cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ chỉ laø moät vị thaàn (god), moät 

thoï taïo cuûa Đöùc Gieâ-hoâ-va vaø luoân luoân ôû địa vị thaáp hôn Đöùc 

Gieâ-hoâ-va. Đeå hoã trôï cho thuyeát naøy, Kinh Thaùnh cuûa Chöùng 

Nhaân Gieâ-hoâ-va “The New World Translation” dịch Phuùc AÂm 



Toân Giaùo Theá Giôùi 

 

79 

Giaêng 1:1,“Ban đaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi laø moät vị thaàn (god).” 

Traùi laïi, Kinh Thaùnh cuûa caùc Giaùo phaùi Cô Đoác coøn laïi dịch 

Giaêng 1:1 laø “Ban đaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi laø Đöùc Chuùa Trôøi 

(God).” Giaêng 1:1 xaùc định Ngoâi Lôøi (Đöùc Chuùa Gieâ-su) khoâng 

phaûi laø Đaáng thoï taïo nhöng laø Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Hai, Đaáng 

Taïo Hoùa, vì “Muoân vaät bôûi Ngaøi laøm neân, chaúng vaät chi đaõ laøm 

neân maø khoâng bôûi Ngaøi” (Giaêng1:3). Ngoaøi ra, Chöùng Nhaân Gieâ-

hoâ-va khoâng tin giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi, khoâng tin Đöùc 

Chuùa Gieâ-su coù thaàn taùnh vaø nhaân taùnh hoaøn toaøn, khoâng tin 

đöôïc tha toäi bôûi aân đieån baèng söï tin nhaän Đaáng Christ vaø khoâng 

tin söï soáng laïi cuûa Đaáng Christ vôùi thaân theå baèng xöông baèng 

thịt, nhöng chỉ tin Ngaøi đaõ soáng laïi vôùi phaàn linh hoàn maø thoâi. 

Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va khoâng tin coù địa nguïc vaø söï haønh phaït 

đôøi đôøi. Hoï cho raèng ngöôøi khoâng đöôïc cöùu seõ bị tieâu huûy, khoâng 

coøn hieän höõu đeå bị haønh phaït. Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va coøn cho 

raèng tín höõu cuûa giaùo phaùi mình phaûi đi ra laøm chöùng cho Đöùc 

Gieâ-hoâ-va vaø phaûi soáng ngay laønh thaùnh thieän đeå đöôïc cöùu. 

Đieàu naøy traùi vôùi lôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su daïy chỉ tin Ngaøi laø đuû 

đeå đöôïc cöùu roãi,“Ai tin Con thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 

3:16), vaø cuõng traùi vôùi lôøi cuûa söù đoà Phao-loâ daïy, “Vaû, aáy laø nhôø 

aân đieån, bôûi đöùc tin maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán 

töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi 

bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8-9), 

“Ngaøi cöùu roãi khoâng phaûi vì coâng đöùc chuùng ta, nhöng bôûi loøng 

nhaân töø Ngaøi ban Thaùnh Linh taåy saïch toäi loãi vaø đoåi môùi chuùng 

ta”(Tích 3:5 BDY). 

Ngöôøi laõnh đaïo Chöùng Nhaân Gioâ-hoâ-va hieïân nay laø OÂng 

Freddrick W. Franz. Truï sôû trung öông cuûa giaùo hoäi đaët ôû Nöõu 

Öôùc, Hoa Kyø. Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va coù maët ôû 200 quoác gia 

treân theá giôùi, vôùi soá tín höõu treân taùm trieäu ngöôøi. Rieâng taïi Hoa 

Kyø, Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va coù khoaûng moät trieäu tín höõu. Taïp chí 

Thaùp Canh cuûa Chöùng Nhaân Gieâ-hoâ-va xuaát baûn vaø löu haønh  

khaép theá giôùi vôùi 80 ngoân ngöõ khaùc nhau. 
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H28. Ai thaønh laäp Giaùo phaùi Mormon? 

 

Giaùo phaùi Mormon laø moät nhaùnh đaïo Cô Đoác, coù teân 

chính thöùc laø “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.” 

(Giaùo Hoäi Thaùnh Höõu Ngaøy Sau Cuûa Chuùa Gieâ-su Ki-toâ). OÂng 

Joseph Smith, töï xöng mình laø tieân tri vaø söù đoà cuûa Đaáng Christ, 

đaõ thaønh laäp Giaùo phaùi Mormon ngaøy 6-4-1830 taïi Fayette, Nöõu 

Öôùc, Hoa Kyø. Naêm sau, cô sôû trung öông cuûa giaùo phaùi Mormon. 

 Joseph Smith cho raèng vaøo naêm 1820, luùc đoù oâng vöøa 

đöôïc 14 tuoåi, đang soáng vôùi gia đình cha meï laøm ngheà ruoäng raãy 

ôû gaàn thaønh phoá Palmyra, Nöõu Öôùc, oâng nhaän đöôïc moät khaûi 

töôïng töø Đöùc Chuùa Cha vaø Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ cho bieát laø 

Hoäi Thaùnh thaät cuûa Chuùa khoâng coøn soáng đoäng treân theá gian naøy 

nöõa, neân Đöùc Chuùa Trôøi đaõ daáy oâng leân đeå laøm tieân tri đaëng hoài 

phuïc Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi ôû theá gian naøy. Đeán naêm Joseph Smith 

17 tuoåi, thieân söù Moroni hieän đeán cho oâng bieát coù moät quyeån 

saùch vieát treân giaáy vaøng giaáu ôû nuùi Cumorah gaàn Palmyra, Nöõu 

Öôùc. OÂng Joseph Smith tìm đöôïc quyeån saùch naøy thì môùi bieát 

saùch vieát baèng chöõ töôïng hình, oâng khoâng đoïc đöôïc. Sau đoù, 

Chuùa cho oâng moät caëp kieán maét đeå oâng đoïc đöôïc quyeån saùch 

naøy. OÂng Joseph Smith phaûi boû ra 3 naêm đeå dịch cuoán saùch naøy 

ra Anh ngöõ. Sau đoù, thieân söù trôû laïi thu hoài quyeån saùch, neân 

khoâng ai khaùc đöôïc thaáy quyeån saùch baèng vaøng naøy. Đeán naêm 

1830, baûn dịch đöôïc in thaønh saùch laáy teân laø “Saùch Mormon.”  

Tín höõu Mormon tin Kinh Thaùnh đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi haø 

hôi vaø soi daãn, nhöng hoï cho raèng Kinh Thaùnh khoâng ghi đaày đuû 

heát nhöõng lôøi Chuùa muoán daïy doã loaøi ngöôøi, neân Đöùc Chuùa Trôøi 

đaõ daáy leân nhöõng tieân tri môùi trong thôøi đaïi naøy đeå đem nhöõng 

maëc khaûi vaø giaùo lyù môùi thích hôïp đeán cho nhaân loaïi. OÂng 

Joseph Smith laø moät trong nhöõng tieân tri môùi naøy. OÂng đaõ đöôïc 

Đöùc Chuùa Trôøi đaïi duïng đeå đaûm nhaän traùch nhieäm hoài phuïc Hoäi 

Thaùnh cuûa Ngaøi ôû treân theá gian naøy. 
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 Giaùo phaùi Mormon tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Cöùu 

Theá cuûa nhaân loaïi. Nhöng muoán đöôïc cöùu phaûi gia nhaäp 

Mormon vaø tuaân giöõ caùc luaät leä cuûa giaùo phaùi naøy.  

Giaùo lyù Mormon cho raèng nhöõng ngöôøi doái traù, gian laän, 

taø thuaät, gian daâm, đĩ đieám sau khi cheát seõ bị đöa veà “Nöôùc 

Caùch Bieät” (Telestial Kingdom). Nhöõng ngöôøi löông thieän, đaïo 

đöùc vaø tín höõu cuûa caùc giaùo phaùi khaùc, sau khi cheát seõ đöôïc đöa 

veà “Nöôùc Haï Giôùi” (Terrestrial Kingdom). Tín höõu Mormon sau 

khi cheát seõ đöôïc veà “Nöôùc Thieân Giôùi” (Celestial  Kingdom). 

Nöôùc Thieân Giôùi chia ra ba taàng. Taàng thaáp nhaát daønh cho ngöôøi 

đöôïc cöùu chỉ baèng baùp-teâm cuûa Giaùo hoäi Mormon. Taàng giöõa 

daønh cho nhöõng tín höõu coù daâng hieán tieàn hay taøi saûn cho Giaùo 

Hoäi. Taàng cao nhaát daønh rieâng cho tín höõu đaõ thaønh thaàn thaùnh.  

 Ngoaøi Kinh Thaùnh ra, Giaùo phaùi Mormon cuõng xem 

“Saùch Mormon” laø neàn taûng giaùo lyù cuûa moân phaùi mình. Tín höõu 

Mormon bị baét buoäc phaûi daâng hieán moät phaàn möôøi lôïi töùc cho 

Giaùo Hoäi, khoâng đöôïc huùt thuoác laù, uoáng röôïu, traø, caø pheâ hay 

caùc thöù nöôùc uoáng coù chaát caø-pheâ-tinh. Caùc buoåi nhoùm thôø 

phöôïng cuûa giaùo phaùi Mormon toå chöùc raát đôn giaûn, goàm coù haùt 

thaùnh ca, giaûng daïy, caàu nguyeän vaø döï tieäc thaùnh baèng baùnh mì 

vaø nöôùc laõ. Giaùo phaùi Mormon cho mình laø Giaùo Hoäi Cô Đoác 

duy nhöùt treân traàn theá đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi hoaøn toaøn nhìn nhaän 

laø Giaùo Hoäi coù leõ thaät vaø soáng đoäng. Tín höõu Mormon tin raèng leõ 

thaät cuûa lôøi Chuùa trong Kinh Thaùnh phaûi do caùc caáp laõnh đaïo 

cuûa Giaùo Hoäi Mormon giaûng nghĩa, vì Chuùa đaõ cho hoï đaëc aân đeå 

chu toaøn coâng vieäc troïng đaïi naøy.  

Naêm 1852, nhaèm muïc đích thöïc thi lôøi Chuùa daïy: “Haõy 

sanh saûn theâm nhieàu, laøm cho đaày daãy đaát” (Saùng1:28), neân 

Giaùo Hoäi Mormon coâng khai chaáp nhaän cheá đoä đa theâ. Chaùnh 

phuû Hoa kyø choáng đoái chuû tröông đa theâ naøy, neân hai beân kình 

choáng nhau. Sau nhieàu naêm thöông thuyeát baát thaønh, đeán naêm 

1857, Chaùnh Phuû Lieân Bang Hoa Kyø đöa quaân đoäi đeán Utah, nôi 

đaët cô sôû trung öông cuûa Giaùo phaùi Mormon, laøm aùp löïc buoäc 

Giaùo phaùi Mormon tuaân theo luaät phaùp chung cuûa quoác gia laø 
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ngöôøi đaøn oâng chỉ đöôïc coù moät vôï. Sau nhieàu naêm trì hoaõn tuaân 

haønh. Đeán naêm 1890, Giaùo Hoäi Tröôûng Mormon teân laø Wiford 

Wooddruff nhöôïng boä chaùnh phuû Hoa Kyø ra tuyeân ngoân coâng boá 

chaám döùt cheá đoä đa theâ trong Giaùo Hoäi. Ai baát tuaân meâïnh leänh 

naøy seõ bị thanh tröøng. Tuy vaäy, moät soá nhoû tín höõu Mormon 

khoâng maøng đeán lôøi đe doïa cuûa Giaùo Hoäi, neân vaãn tieáp tuïc coù 

nhieàu vôï cho đeán ngaøy nay. Giaùo Hoäi Mormon chỉ coù caùch laø döùt 

pheùp thoâng coâng nhöõng ngöôøi naøy. 

Giaùo phaùi Mormon khoâng đöôïc caùc Giaùo phaùi Cô Đoác 

khaùc xem laø chaùnh giaùo vì hoï daïy caùc giaùo lyù nhö sau: 

a. Tín höõu Mormon coù theå đaïi dieän cho ngöôøi thaân đaõ 

quaù coá nhaän laõnh baùp-teâm đeå cho ngöôøi thaân đaõ qua 

đôøi đöôïc cöùu. 

b. Tín höõu Mormon cho raèng khoâng caàn tin Đöùc Chuùa 

Gieâ-su, maø chỉ caàn laøm đieàu laønh thaùnh thieän laø đuû 

đeå đöôïc leân thieân đaøng. 

c. Tín höõu Mormon coù theå trôû thaønh thaàn thaùnh (gods) 

đeå đöôïc thôø laïy. 

d. Giaùo phaùi Mormon cho raèng Đöùc Thaùnh Linh laø thaàn 

coù hình theå con ngöôøi. 

e. Giaùo phaùi Mormon cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su voán 

laø ngöôøi, sau trôû thaønh moät vị thaàn (god). 

f. Giaùo phaùi Mormon cho raèng Đöùc Chuùa Cha tröôùc kia 

laø ngöôøi thöôøng, sau trôû thaønh Thöôïng Đeá, coù thaân 

theå vaät lyù baèng xöông baèng thịt. 

              Sau khi Joseph Smith bị nhoùm ngöôøi choáng đoái aùm saùt 

cheát  naêm 1844 ôû bang Illinois. Đeán naêm 1847, oâng Brigham 

Young đöôïc đeà cöû thay theá Joseph Smith. Sau đoù Brigham 

Young đöôïc toân leân laøm  tieân tri, vì oâng đaõ thaønh coâng trong vieäc  

dôøi cô sôû Mormon từ  bang Illinois veà Salt Lake City, bang Utah. 

(OÂng Brigham Young coù 55 ngöôøi vôï vaø 57 ngöôøi con).  

          Đeán naêm 1990, Giaùo phaùi Mormon coù hôn boán trieäu tín 

höõu ôû Hoa Kyø vaø coù khoaûng hôn boán trieäu tín höõu ôû caùc nöôùc 

khaùc treân theá giôùi. 
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Trong thôøi Vieät Nam Coäng Hoøa, truï sôû cuûa Giaùo phaùi 

Mormon toïa laïc taïi soá 22, đöôøng Gia Long, Saøi Goøn. 

 

H29. Ai thaønh laäp Giaùo phaùi Christian Science? 

 

Sau nhieàu naêm nghieân cöùu Kinh Thaùnh, Baø Mary B. 

Eddy, moät nöõ khoa hoïc gia, caên cöù vaøo lôøi daïy vaø söï chöõa laønh 

bịnh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi trong Taân Öôùc đeå thaønh laäp giaùo 

phaùi Christian Science (Khoa Hoïc Cô Đoác) vaøo naêm 1879 taïi 

bang Massachusetts, Hoa kyø. Giaùo Hoäi Christian Science cuõng 

coù caùc teân khaùc nhö: Christian Science Church, The Church of 

Christ Science vaø The First Church of Christ, Scientist. 

Baø Mary B. Eddy sanh naêm 1821 ôû bang New Hamshire, 

Hoa kyø. Vaøo naêm 1866, baø Eddy bị moät tai naïn gaây thöông tích 

traàm troïng phaûi naèm bịnh vieän. Trong luùc ôû bịnh vieän, baø Eddy 

đoïc caâu chuyeän Đöùc Chuùa Gieâ-su chöûa laønh ngöôøi baïi (Ma 9:2-

8). Vöøa đoïc xong caâu chuyeän naøy, baø đöùng leân tuyeân boá laø baø 

cuõng đöôïc Đöùc Chuùa Gieâ-su chöõa laønh thöông tích cuûa mình. 

Đieàu naøy laøm cho baø nhìn thaáy söï soáng laø hoaøn toaøn ôû trong baøn 

tay quyeàn naêng cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Neân Baø Eddy cho raèng caùc 

pheùp laï chöõa bịnh maø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ thöïc hieän đeàu đeán töø 

baøn tay quyeàn naêng naøy. Ngoaøi ra, Baø Eddy coøn coù quan nieäm 

cho raèng khoâng nhöõng Chuùa chỉ ban cho söï cöùu chuoäc maø thoâi, 

nhöng Ngaøi coøn ban cho caû vieäc đöôïc chöõa laønh bịnh taät nöõa. 

Bôûi leõ đoù, baø Eddy đöùng ra thaønh laäp Giaùo hoäi Christian 

Science. Sau khi thaønh laäp đöôïc giaùo hoäi naøy, baø Eddy tuyeân boá 

laø baø đaõ chöõa laønh bịnh taät cho nhieàu ngöôøi. Baø giaûng daïy tín 

höõu mình laø hoï coù theå chöõa laønh bịnh baèng söï caàu nguyeän. 

Tín höõu cuûa Giaùo phaùi Christian Science choáng laïi vieäc 

chuûng ngöøa vaø tuyeät đoái khoâng duøng baùc sĩ y khoa, thuoác men 

hay vitamins, nhöng chỉ nhôø caäy vaøo quyeàn naêng cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi đeå chöõa laønh beänh taät baèng söï caàu nguyeän. Neân moãi khi tín 

höõu Christian Science caàn chöõa trị bịnh hoaïn thì hoï đeán caùc “y-
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sĩ” cuûa Giaùo Hoäi đeå chöõa bịnh theo phöông phaùp khoâng duøng 

thuoác men cuûa Giaùo hoäi Christian Science. 

Veà söï cöùu roãi thì Giao phaùi Christian Science cho raèng: 

Muoán đöôïc cöùu laø thöøa nhaän mình laø con cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

nhö Đöùc Chuùa Gieâ-su. Mình khoâng coù toäi gì maø phaûi nhôø Chuùa 

cöùu chuoäc. Tín höõu seõ qua tieán trình đaàu thai lieân tuïc cho đeán khi 

hoaøn haûo. 

Baø Eddy qua đôøi naêm 1910, moät ban Giaùm Đoác đöôïc 

thaønh laäp đeå tieáp tuïc đieàu haønh caùc coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi. Caùc 

Hoäi Thaùnh Christian Science ôû Hoa kyø vaø caùc nöôùc treân theá giôùi 

đeàu töï laäp vaø töï trị, nhöng tröïc thuoäc vaøo maãu hoäi Christian 

Science ôû Boston, Hoa Kyø. Caùc Hoäi Thaùnh Christian Science 

khoâng coù muïc sö quaûn nhieäm. Đeán giôø thôø phöôïng, hai tín höõu 

đöôïc đeà cöû leân toøa giaûng; moät ngöôøi đoïc Kinh Thaùnh vaø moät 

ngöôøi đoïc taïp chí Science and Health. Nhöõng đieàu đem ra baøn 

luaän vaø hoïc hoûi đeàu coù lieân heä đeán đôøi soáng vaø söï giaûng daïy cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. 

   Christian Science khoâng đöôïc caùc Giaùo phaùi Cô Đoác 

khaùc coi laø moät chaùnh giaùo vì hoï daïy caùc giaùo lyù sau đaây: 

a. Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ khoâng phaûi laø Đöùc Chuùa 

Trôøi. Ngaøi chỉ laø ngöôøi đeå baøy toû veà Đaáng Christ. 

b. Đöùc Chuùa Gieâ-su khoâng bị đoùng đinh cheát treân thaäp 

giaù. Ngaøi cuõng khoâng soáng laïi baèng thaân theå coù 

xöông coù thịt. Đöùc Chuùa Gieâ-su khoâng bị đau đôùn vaø 

cuõng khoâng cheát đau đôùn đeå chuoäc toäi cho nhaân loaïi.  

c. Đöùc Chuùa Gieâ-su seõ khoâng taùi laâm (theo nghĩa đen). 

Giaùo phaùi Christian Science coù 3.000 nhaø thôø vaø 

1.000.000 tín höõu ôû 70 quoác gia treân theá giôùi. Rieâng taïi Hoa Kyø, 

Giaùo phaùi Christian Science coù khoaûng 700.000 tín höõu. 

Trong thôøi Vieät Nam Coäng Hoøa, truï sôû cuûa Giaùo phaùi 

Christian Science toïa laïc taïi soá 69, đöôøng Nguyeãn Du, Saøi Goøn. 
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LỊCH SÖÛ CÔ ĐOÁC GIAÙO 

 

 

H30. Taïi sao Do Thaùi Giaùo baét bôù Cô Đoác Giaùo? 

 

Trong buoåi ban đaàu, nhöõng ngöôøi Do Thaùi tin Đöùc Chuùa 

Gieâ-su vaãn duy trì caùc sinh hoaït toân giaùo cuûa hoï chung chaï vôùi 

tín höõu Do Thaùi Giaùo vaøo ngaøy thöù baûy Sa-baùt, trong caùc nhaø hoäi 

cuûa Do Thaùi Giaùo. 

Caùc nhaø laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo coi nhöõng ngöôøi Do 

Thaùi tin theo Đöùc Chuùa Gieâ-su laø nhöõng keû boäi đaïo khinh tôûm, 

vì hoï khoâng coøn tuaân giöõ luaät phaùp Moâi-se vaø caùc phong tuïc taäp 

quaùn cuûa Do Thaùi nhö ngöôøi theo Do Thaùi Giaùo. 

Caùc nhaø laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo coøn nghĩ raèng nhöõng 

ngöôøi Do Thaùi tin Đöùc Chuùa Gieâ-su khoâng giöõ luaät phaùp cuûa 

Cöïu Öôùc coù theå laøm cho Đöùc Chuùa Trôøi noåi giaän giaùng tai hoïa 

treân daân toäc Do Thaùi nhö Ngaøi đaõ töøng laøm trong quaù khöù. Bôûi 

caùc leõ đoù, caùc nhaø laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo muoán tieâu dieät heát 

nhöõng ngöôøi tin theo Đöùc Chuùa Gieâ-su ra khoûi xaõ hoäi Do Thaùi. 

Đeán naêm 35, caùc nhaø laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo môû cuoäc 

thanh tröøng Cô đoác nhaân ôû Gieâ-ru-sa-lem. Cuoäc thanh tröøng naøy 

keùo daøi đeán naêm 44, laøm cho Cô đoác nhaân ôû Gieâ-ru-sa-lem phaûi 

chaïy laùnh naïn  qua caùc mieàn Giu-đeâ vaø Sa-ma-ri (CV 8:1). 

Trong cuoäc thanh tröøng naøy, chaáp söï EÂ-tieân bị neùm đaù cheát (CV 

7:58), Söù đoà Gia-cô bị vua Heâ-roát Aïc-ríp-ba gieát naêm 44 

(CV12:2), Söù đoà Phi-e-rô bị baét caàm tuø (CV12:3). 

Naêm 66, ngöôøi Do Thaùi noåi leân choáng laïi chaùnh quyeàn 

La Maõ đeå giaønh đoäc laäp. Cuoäc noåi daäy naøy bị Hoaøng đeá La Maõ 
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đem quaân đeán đaäp tan vaøo naêm 70. Quaân La Maõ phaù huûy đeàn 

thôø vaø thaønh Gieâ-ru-sa-lem laøm cho daân Do Thaùi phaûi chaïy laùnh 

naïn qua caùc nöôùc nhö Alexandria, Carthage vaø caùc vuøng laân 

caän.  Sau bieán coá naøy, caáp laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo khoâng coøn 

quyeàn haønh đeå baét bôù Cô Đoác Giaùo nöõa. Bieán coá naøy cuõng giuùp 

Cô Đoác Giaùo taùch rôøi khoûi Do Thaùi Giaùo đeå trôû thaønh moät toân 

giaùo rieâng bieät vôùi Do Thaùi Giaùo cho đeán ngaøy nay. 

 

H31. Soá phaän cuûa 12 söù đoà ra sao? 

 

Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su veà trôøi, theo meänh leänh Chuùa 

truyeàn, caùc söù đoà đi khaép nôi đeå rao truyeàn Tin Laønh cöùu roãi cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. Trong caùc cuoäc truyeàn giaùo naøy, hoï 

phaûi đöông đaàu vôùi nhieàu söï choáng đoái, baét bôù vaø saùt haïi. Soá 

phaän cuûa caùc söù đoà đöôïc bieát nhö sau: 

 

a. Söù đoà Gia-cô, anh cuûa Söù đoà Giaêng, bị vua Heâ-roát 

Aïc-ríp-ba duøng göôm gieát cheát vaøo naêm 44 taïi Gieâ-

ru-sa-lem, Do Thaùi (CV12:2). 

b. Söù đoà Phi-e-rô tuaän đaïo naêm 67 hay 68 döôùi thôøi cuûa 

Hoaøng đeá Neâ-roâ. Theo lôøi cuûa giaùm muïc Eusebius ôû 

theá kyû IV thuaät laïi: “Phi-e-rô cho raèng oâng khoâng 

đaùng đöôïc đoùng đinh nhö Chuùa mình, oâng xin đöôïc 

đoùng đinh ngöôïc đaàu truùt xuoáng đaát. Söù đoà Phi-e-rô 

đöôïc toaïi nguyeän nhö lôøi yeâu caàu cuûa mình.” 

c. Söù đoà Phao-loâ bị cheùm đaàu vaøo khoaûng naêm 67 hay 

68, cuøng moät khoaûng thôøi gian vôùi Söù đoà Phi-e-rô, 

döôùi thôøi trị vì cuûa Hoaøng đeá Neâ-roâ (54-68). Söù đoà 

Phao-loâ höôûng thoï đöôïc 65 tuoåi. 

d. Söù đoà Phi-líp bị đoùng đinh cheát treân thaäp töï giaù taïi 

Hi-e-ra-boâ-li, xöù Phi-ri-gi. 

e. Söù đoà Anh-reâ bị đoùng đinh cheát treân thaäp töï giaù taïi 

xöù  Schythia. 
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f. Söù đoà Giu-đe bị baén cheát baèng teân taåm thuoác đoäc taïi 

Mesopotamia (I-raéc). 

g. Söù đoà Ba-theâ-leâ-my bị chaët đaàu taïi Armenia. 

h. Söù đoà Ma-thi-ô bị cheùm cheát taïi EÂthioâpia.  

i. Söù đoà Gia-cô con cuûa A-pheâ bị baèm thaây taïi Gieâ-ru-

sa-lem. 

j. Söù đoà Thoâ-ma bị đaâm cheát taïi AÁn Đoä. 

k. Söù đoà Si-moân Xeâ-loát bị đaùnh cheát taïi Ba-tö. 

l. Söù đoà Giaêng bị baét đaøy ra đaûo Baùt-moâ laøm phu haàm 

moû ôû döôùi thôøi cuûa Hoaøng đeá Domitian (81-96). Sau 

18 thaùng bị löu đaøy, Söù đoà Giaêng đöôïc traû töï do, trôû 

veà đaát lieàn, tieáp tuïc haàu vieäc Chuùa roài cheát taïi EÂ-

pheâ-soâ, nay thuoäc Thoå Nhĩ Kyø. OÂng höôûng thoï hôn 

traêm tuoåi. Söù đoà Giaêng laø vị söù đoà duy nhaát đöôïc 

cheát vì tuoåi giaø, taát caû caùc söù đoà coøn laïi đeàu tuaän 

đaïo. 

 

H32. Sau caùc söù đoà, ai laõnh đaïo Hoäi Thaùnh? 

 

Caùc Giaùo Phuï (Church Fathers) laø nhöõng ngöôøi thay theá 

caùc söù đoà đeå laõnh đaïo Hoäi thaùnh Chuùa. Giaùo Phuï laø nhöõng ngöôøi 

đaõ đöôïc caùc söù đoà hay bôûi caùc moân đeä cuûa caùc söù đoà đaøo luyeän. 

Hoï raát am töôøng caùc giaùo lyù do caùc söù đoà truyeàn daïy. Hoï coù 

coâng lôùn trong vieäc choáng laïi caùc taø thuyeát xaâm nhaäp vaøo Hoäi 

thaùnh. Nhôø hoï maø Hoäi thaùnh ban đaàu vöôït qua đöôïc caùc thôøi kyø 

khoù khaên đeå baønh tröôùng, lan roäng vaø toàn taïi. 

Nhoùm Giaùo phuï coù tröôùc thôøi Hoaøng đeá Constantine 

(306-337) tröïc tieáp thuï giaùo töø caùc söù đoà hay caùc moân đeä cuûa caùc 

söù đoà nhö sau: 

 

a.    Giaùo phuï Ignatius, thuoäc địa phaän An-ti-oát, xöù Sy-ri. 

b. Giaùo phuï Polycarp, cuûa địa phaän Si-mieäc-nô, Tieåu 

AÙ. 
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c. Giaùo phuï Justin Martyr, cuûa địa phaän Sa-ma-ri, 

Palestine. 

d. Giaùo phuï Irenaeus cuûa địa phaän Lyons, Phaùp Quoác. 

e. Giaùo phuï Clement cuûa địa phaän Alexandria, Ai 

Caäp. 

f. Giaùo phuï Cyprian cuûa địa phaän Carthage, Baéc Phi. 

 

Trong thôøi Hoaøng đeá Constantine, toång soá giaùo phuï goàm 

coù khoaûng 500 ngöôøi chia ra thaønh hai nhoùm, nhoùm Giaùo phuï noùi 

tieáng La-tinh thuoäc Taây Giaùo Hoäi vaø nhoùm Giaùo phuï noùi tieáng 

Hy Laïp thuoäc Đoâng Giaùo Hoäi. Vị Giaùo phuï sau cuøng qua đôøi 

vaøo naêm 750. 

 

H33. Caùc Giaùo Phuï naøo coøn löu danh đeán haäu theá? 

 

Caùc Giaùo phuï sau đaây coøn löu danh đeán haäu theá: 

 

a. Giaùo phuï Ignatius sanh naêm 67, laø moân đeä cuûa Söù đoà 

Giaêng, Giaùm muïc cuûa giaùo phaän An-ti-oát (CV13:14), 

xöù Sy-ri, bị Hoaøng đeá Trajan baét giaûi veà La Maõ, oâng 

bị xöû töû baèng caùch quaêng cho thuù döõ xeù thaây vaøo 

naêm 110, höôûng thoï đöôïc 43 tuoåi. 

b. Giaùo phuï Polycarp sanh naêm 70 laø moân đeä cuûa Söù 

đoà Giaêng, Giaùm muïc cuûa giaùo phaän Si-mieäc-nô 

thuoäc vuøng Tieåu AÙ. OÂng bị baét vaø giaûi đeán quan 

Thoáng đoác. Quan Thoáng đoác noùi: “Toâi neå oâng vì gia ø 

caû, oâng haõy ruûa saû Đaáng Christ, thì toâi seõ tha oâng.” 

Giaùo phuï Polycarp traû lôøi quan Thoáng đoác: “Toâi 

phuïc vuï Chuùa toâi đaõ đöôïc 86 naêm. Ngaøi luoân luoân 

ban phöôùc cho toâi. Toâi khoâng theå boäi phaûn Chuùa toâi 

đöôïc.” Sau đoù ngöôøi ta troùi oâng laïi roài thieâu soáng 

vaøo naêm 156. OÂng höôûng thoï đöôïc 86 tuoåi. 
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c. Giaùo phuï Justin Martyr sanh naêm 100, taïi Neapolis, 

xöù Sa-ma-ri. OÂng laø moät trieát gia tin Chuùa naêm 130. 

OÂng đöôïc phong chöùc Tröôûng Laõo. OÂng vieát hai 

quyeån saùch minh oan cho Cô Đoác Giaùo. OÂng vieát 

quyeån saùch thöù nhaát göûi đeán Hoaøng đeá Antoninus 

Pius naêm 151 đeå choáng laïi Đa Thaàn Giaùo vaø đeå giaûi 

toûa caùc yù nghĩ sai laàm veà Cô Đoác Giaùo. Justin 

Martyr vieát quyeån saùch thöù hai gôûi đeán Quoác Hoäi La 

Maõ vaøo naêm 162, nhaèm choáng laïi caùc luaät phaùp La 

Maõ aùp duïng đeå tieâu dieät đaïo Đaáng Christ. Justin 

Martyr bị baét vaø bị Hoaøng đeá Marcus Aurelius gieát 

cheát vaøo naêm 165. Justin Martyr höôûng thoï đöôïc 65 

tuoåi. 

d. Giaùo phuï Irenaeus sanh naêm 130 taïi thaønh Si-mieäc-

nô. OÂng laø moân đeä cuûa Giaùo phuï Polycarp, laøm giaùm 

muïc thaønh Lyons, xöù Gaule (Phaùp quoác). Naêm 185, 

oâng vieát 5 quyeån saùch choáng laïi taø thuyeát cho raèng 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ chỉ coù thaàn taùnh nhöng 

khoâng coù nhaân taùnh cuûa phaùi Trí Hueä. Giaùo phuï 

Erenaeus qua đôøi naêm 200, höôûng thoï 70 tuoåi. 

e. Giaùo phuï Tertullian sanh naêm 160 taïi Carthage gaàn 

thaønh phoá Tunis thuoäc Baéc Phi. Giaùo phuï laø moät nhaø 

thaàn đaïo uyeân thaâm. OÂng vieát saùch choáng laïi phaùi 

Marcion, vì giaùo phaùi naøy cho raèng Đöùc Chuùa Trôøi 

cuûa Do Thaùi Giaùo ôû Cöïu Öôùc khoâng phaûi laø Đöùc 

Chuùa Trôøi cuûa Cô Đoác Giaùo ôû Taân Öôùc. Giaùo phuï 

Tertullian phaùt trieån giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. 

OÂng qua đôøi naêm 225, höôûng thoï 65 tuoåi.  

 

                        

H34. Taïi sao caùc Hoaøng đeá La Maõ baùch haïi Cô Đoác Giaùo? 
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Ban đaàu, tín höõu Cô đoác sinh hoïat toân giaùo chung chaï 

vôùi tín höõu Do Thaùi Giaùo vaøo nhöõng ngaøy thöù baûy Sa-baùt trong 

caùc nhaø hoäi cuûa ngöôøi Do Thaùi. Đieàu naøy laøm cho caùc Hoaøng đeá 

La Maõ töôûng Cô Đoác Giaùo laø moät nhaùnh đaïo tröïc thuoäc Do Thaùi 

Giaùo, neân caùc Hoaøng đeá La Maõ khoâng coù aùc yù gì đoái vôùi tín höõu 

Cô-đoác, vì Do Thaùi Giaùo laø moät toân giaùo đaõ coù töø xöa hoaït đoäng 

hôïp phaùp trong Đeá quoác La Maõ. Daàn daàn, soá tín höõu Cô đoác gia 

taêng vaø coù maët khaép nôi trong Đeá quoác La Maõ. Hoï cuõng töø töø 

taùch ra khoûi aûnh höôûng cuûa Do Thaùi Giaùo baèng caùch laø khoâng 

nhoùm laïi trong caùc nhaø hoäi cuûa ngöôøi Do Thaùi vaøo ngaøy thöù baûy 

Sa-baùt nhö Do Thaùi Giaùo, nhöng taïi tö gia cuûa tín höõu vaøo ngaøy 

Chuùa Nhaät. Đieàu naøy laøm cho caùc Hoaøng đeá La Maõ nhaän thaáy 

Cô Đoác Giaùo laø moät đaïo môùi hoaït đoäng baát hôïp phaùp trong Đeá 

quoác La Maõ. Trong luùc đoù caùc Hoaøng đeá La Maõ muoán taát caû daân 

chuùng chỉ theo Đa Thaàn Giaùo cuûa Đeá quoác maø thoâi. Neân hoï 

muoán tieâu dieät Cô Đoác Giaùo baèng caùc côn baùch haïi đaãm maùu. 

 

H35. Cô Đoác Giaùo phaûi chịu bao nhieâu côn baùch haïi cuûa 

caùc Hoaøng Đeá La Maõ? 

 

Cô Đoác Giaùo phaûi chịu vaøo khoaûng 10 côn baùch haïi cuûa 

caùc Hoaøng Đeá La Maõ đöôïc ghi trong söû saùch nhö sau: 

 

Côn baùch haïi thöù nhaát: Vaøo naêm 64, döôùi thôøi cuûa 

Hoaøng đeá Neâ-roâ, vì baát caån ôû moät nhaø kho chöùa daàu aên, neân đaõ 

gaây ra moät côn hoûa hoaïn lôùn thieâu ruïi 2/3 kinh thaønh La Maõ. Sau 

côn hoûa hoaïn naøy, coù tin đoàn trong daân chuùng cho raèng Hoaøng 

đeá Neâ-roâ đaõ đoát thaønh phoá đeå xaây döïng laïi moät thaønh phoá môùi 

toát đeïp hôn. Hoaøng đeá nhaän thaáy tin đoàn naøy baát lôïi cho mình. 

Đeå daäp taét tin đoàn baát lôïi naøy, Hoaøng đeá Neâ-roâ tung tin cho raèng 

tín höõu Cô-đoác đaõ đoát phaù thaønh phoá. Roài sau đoù, Hoaøng đeá ra 

leänh baét tín höõu Cô đoác lieäng cho thuù döõ xeù xaùc, taåm daàu laøm 

đuoác hay đoùng đinh cheát treân thaäp töï giaù. Lịch söû khoâng cho bieát 
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soá tín höõu Cô đoác bị Hoaøng đeá Neâ-roâ gieát cheát laø bao nhieâu 

ngöôøi trong côn baùch haïi naøy, nhöng lịch söû ghi nhaän Söù đoà 

Phao-loâ vaø Phi-e-rô đaõ tuaän đaïo naêm 67 hay 68 trong côn baùch 

haïi cuûa Hoaøng đeá Neâ-roâ. 

Côn baùch haïi thöù hai: Trong thôøi trị vì cuûa Hoaøng đeá 

Domitian töø naêm 81 đeán naêm 96. Hoaøng đeá muoán phaán höng Đa 

Thaàn Giaùo La Maõ. Neân ra leänh cho tín höõu Do Thaùi Giaùo vaø Cô 

Đoác Giaùo phaûi goùp tieàn đeå xaây moät đeàn thôø cho thaàn Jupiter. Cô 

đoác nhaân ôû La Maõ töø choái đoùng goùp tieàn baïc neân bị baùch haïi, 

côn baùch haïi naøy lan roäng khaép xöù YÙ Đaïi Lôïi. Söù đoà Giaêng cuõng 

bị hoaøng đeá Domitian đaøy qua đaûo Baùt-moâ đeå laøm phu haàm moû 

trong côn baùch haïi naøy. 

Côn baùch haïi thöù ba: Döôùi côn baùch haïi cuûa Hoaøng đeá 

Trajan (98-117), Giaùm muïc Si-meâ-oân cuûa Hoäi Thaùnh Gieâ-ru-sa-

lem bị gieát cheát vaøo naêm 98. Giaùm muïc Ignatius cuûa Hoäi Thaùnh 

An-ti-oát, Sy-ri, bị Hoaøng đeá Trajan baét vaø keát aùn töû hình taïi La 

Maõ vaøo naêm 110. 

Naêm 111, Thoáng đoác Plinty cai trị xöù Bithynia (Thoå Nhĩ 

Kyø) nhaän thaáy tín höõu Cô đoác ôû xöù naøy raát đoâng, nhöng raát ít 

ngöôøi theo Đa Thaàn Giaùo. Thoáng đoác Plinty bieát raèng Cô Đoác 

Giaùo laø đaïo baát hôïp phaùp. Neân oâng baét ngöôøi theo đaïo Cô Đoác 

đoát nhang, quyø laïy vaø khaán vaùi tröôùc baøn thôø Đa Thaàn Giaùo vaø 

baøn thôø Hoaøng đeá La Maõ, roài nguyeàn ruûa Đaáng Christ thì đöôïc 

tha. Moät soá Cô đoác nhaân töø choái laøm nhöõng đieàu naøy đeàu bị 

haønh quyeát. 

Côn baùch haïi thöù tö: Hoaøng đeá Hadrian leân ngoâi keá vị 

Hoaøng đeá Trajan, cai trị Đeá quoác La Maõ töø naêm 117 đeán naêm 

138. Hoaøng đeá Hadrian theo chaùnh saùch baùch haïi Cô Đoác Giaùo 

nhö thôøi Hoaøng đeá Trajan. 

Côn baùch haïi thöù naêm: Hoaøng đeá Antoninus Pius leân 

ngoâi cai trị đeá quoác La Maõ töø naêm 139 đeán naêm 161. Trong thôøi 

cuûa Hoaøng đeá Pius coù moät côn baùch haïi lôùn taïi thaønh Si-mieäc-

nô. Nhieàu tín höõu Cô đoác bị baét vaø tra taán daõ man cho đeán cheát. 

Giaùo phuï Polycarp cuûa Hoäi thaùnh Si-mieäc-nô vaø Giaùm muïc 
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Teùlesphore cuûa thaønh Roâ-ma bị töû vì đaïo döôùi thôøi cuûa Hoaøng 

đeá Pius. 

Côn baùch haïi thöù saùu: Marcus Aurelius leân ngoâi keá vị 

Hoaøng đeá Pius, cai trị Đeá quoác La Maõ töø naêm 161 đeá naêm 180. 

Trong thôøi trị vì cuûa Hoaøng đeá Aurelius, Đeá quoác La Maõ thöôøng 

bị xaâm laêng, haïn haùn, đoäng đaát, luït loäi, beänh dịch vaø caùc tai hoïa 

khaùc. Hoaøng đeá cho raèng vì Cô đoác nhaân laøm caùc thaàn giaän neân 

đaõ đem caùc tai hoïa naøy đeán trong đeá quoác. 

 Hoaøng đeá Aurelius môû côn baùch haïi đaãm maùu laøm 

nhieàu tín höõu Cô đoác töû đaïo, trong soá tín höõu töû đaïo naøy coù 

Justin Martyr, moät giaùo phuï, moät hoïc giaû tröù danh cuûa Cô Đoác 

Giaùo, bị xöû traûm vaøo naêm 165. 

Côn baùch haïi thöù baûy: Hoaøng đeá Septimius Severus cai 

trị Đeá quoác La Maõ töø naêm 193 đeán naêm 211. Trong thôøi trị vì 

cuûa Hoaøng đeá Severus thöôøng xuyeân bị giaëc beân ngoaøi quaáy 

nhieãu, beân trong coù nhieàu phaàn töû choáng đoái. Đeå đoái phoù vôùi tình 

traïng naøy, Hoaøng đeá ban haønh chỉ duï cho moïi ngöôøi daân đöôïc töï 

do thôø phöôïng theo tín ngöôõng cuûa mình, nhöng treân heát phaûi thôø 

Thaàn Maët Trôøi (Sol-Invictus) cuûa Hoaøng đeá. 

Tín höõu Do Thaùi Giaùo vaø Cô Đoác Giaùo khoâng chaáp nhaän 

thôø theâm Thaàn Maët Trôøi neân bị Hoaøng đeá đaët hai toân giaùo naøy ra 

ngoaøi voøng phaùp luaät. Hoaøng đeá ra chỉ duï xöû töû ngöôøi naøo gia 

nhaäp hay giaûng daïy Do Thaùi Giaùo vaø Cô Đoác Giaùo. Nhieàu tín 

höõu cuûa Do Thaùi Giaùo vaø Cô Đoác Giaùo bị tuaän đaïo trong đoù coù 

giaùo phuï Irenaeus cuûa Lyons, Phaùp Quoác. 

Côn baùch haïi thöù taùm: Decius leân ngoâi hoaøng đeá cai trị 

đeá quoác La Maõ töø naêm 249 đeán naêm 251. Vöøa môùi leân ngoâi, 

Decius muoán moïi ngöôøi phaûi theo Đa Thaàn Giaùo. Hoaøng đeá baét 

đaàu taùi laäp vieäc daâng sinh teá cho caùc taø thaàn baèng treû con. Tín 

höõu Cô Đoác Giaùo khoâng chịu tham döï caùc buoåi leã daâng hieán 

naøy. Hoaøng đeá ra leänh trong toaøn theå đeá quoác phaûi baét Cô đoác 

nhaân boû đaïo, daâng teá leã cho caùc thaàn töôïng. Ai töø choái phaûi chịu 

caùc nhuïc hình tra taán roài bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù, bị chaët 

đaàu hay bị thieâu soáng. Giaùo phuï Origen cuûa Hoäi thaùnh 
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Alexandria bị gieát cheát trong thôøi trị vị cuûa Hoaøng đeá Decius. 

Hoaøng đeá Decius töû traän vaøo naêm 251. Tín höõu Cô Đoác coi vieäc 

töû  traän cuûa Hoaøng đeá Decius laø bôûi yù Chuùa. 

Côn baùch haïi thöù chín: Valerian leân ngoâi hoaøng đeá cai 

trị đeá quoác La Maõ töø naêm 253 đeán naêm 260. Trong thôøi trị vì cuûa 

Valerian vaø con laø Gallienus, Hoaøng đeá caám tín höõu Cô Đoác 

nhoùm laïi hay vieáng thaêm caùc nghĩa trang, ai baát tuaân seõ bị töû 

hình. Hoaøng đeá cuõng ra leänh baét buoäc caùc giaùm muïc, tröôûng laõo 

vaø chaáp söï cuûa Cô Đoác Giaùo phaûi daâng teá leã cho thaàn töôïng, ai 

töø choái thi haønh leänh cuûa Hoaøng đeá đeàu phaûi bị xöû traûm. Soá 

ngöôøi bị Hoaøng đeá haønh quyeát goàm 1 Giaùm muïc vaø 6 Chaáp söï 

cuûa Hoäi thaùnh Roâ-ma vaø Giaùm muïc Cyprian cuûa Hoäi thaùnh 

Carthage. Giaùm muïc Cyprian laø moät nhaø thaàn hoïc uyeân baùc, moät 

ngöôøi laõnh đaïo đaày taøi naêng cuûa hoäi thaùnh sô khai. Côn baùch haïi 

döôùi thôøi Valerian chaám döùt vaøo naêm 260,  khi Hoaøng đeá đi 

đaùnh traän bị quaân Persians baét maát tích. 

Côn baùch haïi thöù möôøi: Diocletian leân ngoâi hoaøng đeá 

cai trị Đeá quoác La Maõ töø naêm 284 đeán naêm 305. Hoaøng đeá ra 

leänh taát caû binh sĩ cuûa hoaøng trieàu phaûi daâng teá leã cho thaàn 

töôïng. Đieàu naøy seõ giuùp cho Hoaøng đeá bieát binh sĩ naøo theo hay 

khoâng theo Cô Đoác Giaùo. Đeán naêm 303, Hoaøng đeá ra leänh trieät 

haï caùc nôi nhoùm thôø phöôïng cuûa tín höõu, đoát Kinh Thaùnh vaø baét 

giam tu sĩ Cô Đoác Giaùo. Đeán naêm 304, Hoaøng đeá baét taát caû daân 

chuùng phaûi theo Đa Thaàn Giaùo La Maõ. Ai baát tuaân seõ bị xöû töû. 

Bôûi chỉ duï naøy maø caùc coäng đoàng Cô Đoác ôû Phi Chaâu, Ai Caäp vaø 

Palestine đeàu bị tieâu dieät haún. Vì cuoäc baùch haïi quaù taùo baïo neân 

bị dö luaän quaàn chuùng phaûn đoái, baét buoäc Hoaøng đeá Diocletian 

phaûi töø chöùc vaøo naêm 305. 

 

H36. Khi naøo caùc Hoaøng Đeá La Maõ chaám döùt caùc cuoäc 

baùch haïi Cô Đoác Giaùo? 
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Đeå deã beà cai trị moät đeá quoác roäng lôùn töø Taây-ban-nha 

đeán taän vịnh Ba-tö; töø Haéc Haûi cho đeán Baéc Phi. Naêm 292, 

Hoaøng Đeá Diocletian chia Đeá Quoác La Maõ ra Đoâng Đeá Quoác vaø 

Taây Đeá Quoác. ÔÛ Taây Đeá Quoác, Hoaøng đeá Constantius Chlorus 

vaø Maxentius leân ngoâi, choáng laïi nhöõng cuoäc baùch haïi toân giaùo 

cuûa caùc Hoaøng đeá La Maõ đaõ thi haønh töø tröôùc. Trong luùc đoù, ôû 

Đoâng Đeá Quoác, Hoaøng đeá Galerius leân ngoâi keá vị Hoaøng đeá 

Diocletian tieáp tuïc baét bôù Cô Đoác Giaùo gaáp đoâi laàn so vôùi thôøi 

cuûa hoaøng đeá tieàn nhieäm. Đeán  khi Hoaøng đeá Galerius nhaän thaáy 

khoâng theå tieâu dieät đöôïc Cô-Đoác Giaùo, neân lieàn đình chỉ caùc 

cuoäc baùch haïi toân giaùo. Đeán naêm 311, Hoaøng đeá Galerius ra chỉ 

duï cho pheùp Cô Đoác Giaùo đöôïc töï do haønh đaïo trong Đoâng Đeá 

Quoác. Khoâng laâu trong naêm đoù, Hoaøng đeá Galerius baêng haø. 

Côn baùch haïi döôùi thôøi Hoaøng đeá Galerius laø côn baùch haïi cuoái 

cuøng cuûa caùc hoaøng đeá La Maõ. 

 Naêm 306, Constantine leân ngoâi hoaøng đeá ôû Taây Đeá 

Quoác. Đeán  naêm 312 Hoaøng đeá Constantine boû Đa Thaàn Giaùo vaø 

trôû laïi Cô Đoác Giaùo, sau khi tin raèng Đaáng Christ đaõ giuùp mình 

đaùnh baïi đöôïc Hoaøng đeá Maxentius. Hoaøng đeá Constantine cuûa 

Taây Đeá Quoác vaø Hoaøng đeá Licinius cuûa Đoâng Đeá Quoác kyù saéc 

luaät Milan đoàng yù chaám döùt caùc cuoäc baùch haïi Cô Đoác Giaùo. Töø 

đoù, Cô Đoác Giaùo khoâng coøn bị caùc hoaøng đeá La Maõ baùch haïi 

theâm nöõa. 

 

H37. Taïi sao Hoaøng đeá Constantine boû Đa Thaàn Giaùo đeå 

trôû laïi Cô Đoác Giaùo? 

 

Naêm 292, Hoaøng Đeá Diocletian chia Đeá Quoác La Maõ ra 

Đoâng Đeá Quoác vaø Taây Đeá Quoác. Sau khi Hoaøng đeá Galerius 

baêng haø naêm 311, Đeá quoác La Maõ chia ra laøm boán phaàn đeå cho 

boán hoaøng đeá cai trị. Hoaøng đeá Licinius vaø Maximinus cai trị 

Đoâng Đeá Quoác. Hoaøng đeá Maxentius vaø Constantine cai trị Taây 

Đeá Quoác. Hoaøng đeá Maxentius đoùng đoâ ôû thaønh La Maõ thuoäc YÙ 
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Đaïi Lôïi, Hoaøng đeá Constantine đoùng đoâ ôû Gaul, thuoäc Phaùp 

Quoác ngaøy nay. 

Đeå baønh tröôùng theá löïc, vaøo naêm 312, Hoaøng đeá 

Constantine baát thaàn taäp trung binh sĩ vöôït qua daõy nuùi Alps, tieán 

veà höôùng thaønh La Maõ, kinh đoâ cuûa Hoaøng đeá Maxentius. Khi 

hay tin quaân cuûa Constantine tieán veà höôùng mình, Hoaøng đeá 

Maxentius ra leänh phaù caàu Milvian đeå chaän đöôøng tieán quaân cuûa 

Constantine vaøo thaønh La Maõ. Thay vaøo đoù, Hoaøng đeá baét moät 

caây caàu noåi baèng xuoàng ghe đeå phoøng khi phaûi ruùt lui trôû vaøo 

thaønh. Sau đoù, Hoaøng đeá Maxentius đieàu đoäng binh sĩ qua caàu 

noåi Milvian đeå chaän đöôøng tieán quaân cuûa Hoaøng đeá Constantine. 

Đang treân đöôøng tieán quaân veà höôùng thaønh La Maõ, 

Hoaøng đeá Constantine ngöôùc maét leân caàu nguyeän cuøng Thaàn 

Maët Trôøi thì thaáy chöõ Chi vaø Rho (X & P) ngôøi saùng giöõa ban 

ngaøy vôùi haøng chöõ “Thaéng vôùi daáu hieäu naøy” (Touto 

nika). Đeâm  đoù, Hoaøng  đeá  Constantine  nguû  naèm  

chieâm  bao  thaáy Đaáng Christ baûo haõy veõ chöõ Chi 

(X) vaø Rho (P)  treân thuaãn  đôõ cuûa binh sĩ. Khi thöùc 

daäy, Hoaøng đeá ra leänh veõ chöõ Chi vaø Rho treân thuaãn 

đôõ cuûa binh sĩ vaø treân quoác kyø cuûa mình. (Chöõ X&P laø hai maãu 

töï đaàu cuûa chöõ XPIÔTOÙS. XPIÔTOÙS laø chöõ Hy Laïp coù nghĩa laø 

CHRIST. CHRIST coù nghĩa laø “Đaáng Meâ-si hay Đaáng chịu xöùc 

daàu,” moät danh  hieäu cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su). 

Khi quaân cuûa Constantine keùo đeán gaàn caàu Milvian 

chaïm phaûi löïc löôïng cuûa Maxentius. Hai beân đaùnh nhau quyeát 

lieät, quaân cuûa Maxentius yeáu theá ruùt lui trôû vaøo thaønh La Maõ, 

luùc qua caàu noåi quaù hoãn đoän laøm cho caàu noåi laät chìm, nhieàu 

binh sĩ cheát đuoái, trong đoù coù Hoaøng đeá Maxentius. Quaân cuûa 

Constantine thöøa thaéng xoâng leân chieám thaønh La Maõ đöôùi ngoïn 

côø coù chöõ Chi vaø Rho. Sau khi thaéng traän Milvian, Constantine 

trôû thaønh Hoaøng đeá cuûa toaøn theå Taây Đeá Quoác. 

Hoaøng đeá Constantine trôû laïi Cô đoác Giaùo vì tin raèng 

Đaáng Christ đaõ giuùp mình chieán thaéng Hoaøng đeá Maxentius. 
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Hoaøng đeá Constantine baêng haø vaøo naêm 337, đeå laïi ngai vaøng 

cho 3 ngöôøi con trai. 

 

H38. Taïi sao Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Coâng Giaùo La-maõ taùch 

rôøi nhau? 

 

Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ su thaêng thieân, caùc söù đoà vaø caùc 

giaùo phuï keá tieáp caùc söù đoà tieáp tuïc rao giaûng Phuùc AÂm cuûa 

Chuùa. Nhieàu hoäi thaùnh đöôïc thaønh laäp trong Đeá Quoác La Maõ. 

Đeán naêm 292, Hoaøng đeá Diocletian chia Đeá Quoác La Maõ ra 

Đoâng Đeá Quoác vaø Taây Đeá Quoác. Caùc hoäi thaùnh naèm trong laõnh 

thoå Đoâng Đeá Quoác trôû thaønh Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng Phöông 

hay Đoâng Giaùo Hoäi. Caùc hoäi thaùnh naèm trong laõnh thoå Taây Đeá 

Quoác trôû thaønh Coâng Giaùo La Maõ hay Taây Giaùo Hoäi.  

Chaùnh Thoáng Giaùo ôû döôùi quyeàn quaûn nhieäm cuûa caùc 

Giaùo Tröôûng, toøa thaùnh đaët taïi thaønh Constantinople, Thoå Nhĩ 

Kyø. Coâng Giaùo La Maõ do moät giaùm muïc quaûn nhieäm, toøa thaùnh 

đaët taïi thaønh La Maõ, YÙ Đaïi Lôïi. Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Coâng 

Giaùo La Maõ đeàu laø Cô Đoác Giaùo neân coù lieân heä maät thieát vôùi 

nhau, nhöng cuõng coù caùc dị bieät nhö sau: 

 

a. Trong caùc buoåi leã thôø phöôïng, Chaùnh Thoáng Giaùo 

duøng tieáng Hy Laïp, Coâng Giaùo duøng tieáng La tinh.  

b. Chaùnh Thoáng Giaùo theo yù kieán cuûa Giaùo phuï 

Polycarp cöû haønh leã Phuïc Sinh vaøo ngaøy leã Vöôït 

Qua. Coâng Giaùo La Maõ cöû haønh leã Phuïc Sinh vaøo 

Chuùa nhöït  sau  leã Vöôït Qua.  

c. Chaùnh Thoáng Giaùo chỉ duøng tranh veõ, khoâng  duøng 

töôïng chaïm hay töôïng đuùc đeå chöng baøy nôi thôø 

phöôïng. Coâng Giaùo La Maõ duøng töôïng chaïm vaø 

töôïng đuùc đeå chöng baøy nhöõng nôi thôø phöôïng. 
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d. Chaùnh Thoáng Giaùo caám tín höõu quyø tröôùc hình 

töôïng. Coâng Giaùo La Maõ cho pheùp tín höõu quyø tröôùc 

hình töôïng. 

e. Chaùnh Thoáng Giaùo cho tu sĩ laáy vôï, chỉ tröø tu sĩ giöõ 

chöùc Giaùm muïc. Coâng Giaùo La Maõ caám taát caû tu sĩ  

laáy vôï. 

f. Chaùnh Thoáng Giaùo baét buoäc tu sĩ đeå raâu xoàm. Coâng 

Giaùo La maõ cho tu sĩ caïo raâu. 

 

   Ngoaøi caùc dị bieät treân, keå töø theá kyû V, Chaùnh Thoáng 

Giaùo vaø Coâng Giaùo La Maõ coù moái baát hoøa veà quyeàn haïn giöõa 

chöùc vuï Giaùo Truôûng (Partriarch) cuûa Chaùnh Thoáng Giaùo vaø 

Giaùm muïc (Bishop) cuûa Coâng Giaùo La Maõ cuøng caùc dị bieät veà 

giaùo lyù giöõa hai giaùo hoäi. Đeán naêm 1054, Giaùo Hoaøng Leo IX 

phaùi Hoàng Y Humbert đeán gaëp Giaùo Tröôûng cuûa Chaùnh Thoáng 

Giaùo đeå thaûo luaän tìm caùch san baèng caùc dị bieät giöõa hai giaùo 

hoäi. Trong caùc buoåi thaûo luaän naøy, hai beân khoâng giaûi quyeát 

đöôïc gì maø laïi caøng taïo theâm nhieàu maâu thuaãn hôn đeán noãi hai 

beân phaûi chaùnh thöùc laøm tôø döùt pheùp thoâng coâng laãn nhau. Töø 

buoåi hoïp baát thaønh naøy, hai giaùo hoäi thaät söï caét đöùt lieân heä vôùi 

nhau cho đeán ngaøy nay.   

Đeán naêm 1963, Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Coâng Giaùo La Maõ 

đoàng yù huûy boû hai giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng laãn nhau ban 

haønh naêm 1054, đeå hai giaùo hoäi coù theå tieán laïi gaàn vôùi nhau 

trong töông lai. 

 

H39. Taïi sao Anh Quoác Giaùo ly khai vôùi Coâng Giaùo La 

Maõ? 

 

Vaøo khoaûng naêm 597, Cô Đoác Giaùo đöôïc truyeàn đeán 

Anh Quoác. Toå tieân cuûa ngöôøi Hoàng Mao theo đaïo Cô Đoác vaø 

bieán Anh Quoác trôû thaønh moät nöôùc quaân chuû theo Cô Đoác Giaùo, 

tröïc thuoäc Coâng Giaùo La Maõ. 
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  Vua cuûa Anh Quoác laø Henry VIII (1509-1547), moät tín 

höõu Coâng Giaùo La Maõ nhieät thaønh, uûng hoä Giaùo Hoaøng, choáng 

laïi coâng cuoäc caûi chaùnh cuûa tu sĩ Martin Luther, neân đöôïc Giaùo 

Hoaøng ban cho nhaø vua danh töôùc laø “Ngöôøi baûo veä đöùc tin.” 

  Vua Henry aên ôû vôùi hoaøng haäu Catherine khoâng coù con 

trai đeå noái ngoâi. Neân vua Henry xin Giaùo Hoaøng huûy boû hoân thuù 

vôùi Hoaøng haäu Catherine. Giaùo Hoaøng töø choái lôøi yeâu caàu cuûa 

vua Henry. Vua Henry raát caêm hôøn Giaùo Hoaøng veà quyeát định 

naøy. 

  Đeán naêm 1529, vua Henry ly khai vôùi Giaùo Hoaøng vaø đaët 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Anh Quoác döôùi söï kieåm soaùt cuûa nhaø vua. 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Anh Quoác trôû thaønh Anh Quoác Giaùo vaø ly 

khai vôùi Giaùo hoäi Coâng Giaùo La Maõ töø đoù cho đeán nay. 

  Đeán naêm 1533, Toång Giaùm Muïc Gramer huûy boû hoân thuù 

cuûa vua Henry vôùi hoaøng haäu Catherine. Vua Henry  lieàn cöôùi 

Anne Boleyn laøm hoaøng haäu. 

  Đeán naêm 1534, Nghị vieän Anh Quoác ra đaïo luaät coâng 

nhaän Vua Henry laø “Thuû laõnh Giaùo Hoäi Anh Quoác.”  

 

H40. Toøa AÙn Dị Giaùo hay Toân Giaùo Phaùp Đình laø gì ? 

 

Vaøo thôøi chöa coù theå cheá Giaùo Hoaøng, caùc nhaø laõnh đaïo 

hoäi thaùnh sô khai duøng bieän phaùp döùt pheùp thoâng coâng đeå đoái 

phoù vôùi giaùo daân theo taø thuyeát.  

Naêm 391, Hoaøng đeá Theodosius coâng boá Cô Đoác Giaùo laø 

Quoác Giaùo cuûa Đeá quoác La Maõ. Giaùo daân naøo tin theo hay giaûng 

daïy caùc giaùo lyù khoâng đuùng theo giaùo đieàu cuûa Toøa Thaùnh 

Vatican đeàu bị xem laø phaïm toäi theo taø thuyeát đaùng bị tröøng phaït 

bôûi caùc cöïc hình. 

Naêm 1231, Giaùo Hoaøng Gregory IX thaønh laäp Toøa AÙn 

Dị Giaùo đeå xeùt xöû vaø keát aùn caùc giaùo daân naøo đeà xöôùng hay tin 

theo caùc yù töôûng khoa hoïc, trieát lyù, thaàn đaïo traùi vôùi giaùo đieàu 

cuûa Giaùo Hoaøng ghi trong Hieán Phaùp cuûa Toøa Thaùnh Vatican. 
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Giaùo Hoaøng giao vieäc đieàu haønh caùc Toøa AÙn Dị Giaùo naøy cho 

caùc thaày tu doøng Francis vaø Dominic. Giaùo Hoaøng cho raèng caùc 

thaày tu cuûa hai doøng tu naøy coù taàm hieåu bieát thaàn đaïo saâu roäng 

neân coù đuû khaû naêng xeùt xöû caùc vuï vi phaïm. 

  Khi coù ngöôøi bị toá caùo theo taø thuyeát, toøa aùn göûi traùt đoøi 

nghi can ra haàu toøa. Neáu nghi can khoâng tuaân leänh toøa aùn hay 

laån troán, seõ bị caûnh saùt toøa aùn truy naõ. Tröôùc toøa, nghi can nghe 

toøa đoïc caùc lôøi toá caùo cuûa đoàng đaïo. Teân hoï ngöôøi đöùng ra toá 

caùo đöôïc giöõ kín. Nghi can coù đöôïc moät thaùng đeå töï thuù toäi. Neáu 

nghi can nhaän toäi seõ đöôïc toøa aùn xöû nheï toäi hôn laø đöa ra toøa xeùt 

xöû. Trong thôøi Giaùo Hoaøng Innocent IV (1252), ngöôøi cho pheùp 

aùp duïng bieän phaùp tra taán daõ man đeå buoäc nghi can thuù nhaän toäi 

theo taø thuyeát. Ngöôøi phaïm toäi nheï coù theå bị toøa aùn phaït đi haønh 

höông caùc nôi Thaùnh, bị đaùnh đoøn tröôùc coâng chuùng, bị phaït tieàn 

hay bị baét đeo thaùnh giaù naëng tröôùc ngöïc. Ngöôøi phaïm toäi naëng 

coù theå bị toøa aùn tịch thu taøi saûn, bị phaït tuø coù thôøi haïn hoaëc 

chung thaân hay bị töû hình. Neáu laø baûn aùn töû hình, toøa aùn trao toäi 

nhaân đeán chính quyeàn haønh quyeát baèng caùch thieâu soáng. 

 

H41. Toøa aùn Dị Giaùo saùt haïi bao nhieâu giaùo daân voâ toäi? 

 

Đeán giöõa theá kyû 13, Toøa Thaùnh Coâng Giaùo La Maõ đaõ 

thaønh laäp đöôïc nhieàu Toøa AÙn Dị Giaùo ôû khaép AÂu Chaâu. Lịch söû 

khoâng ghi roõ soá ngöôøi bị Toøa AÙn Dị Giaùo saùt haïi laø bao nhieâu, 

nhöng chỉ moät Toøa AÙn Dị Giaùo ôû Toulouse, Phaùp Quoác. Toøa aùn 

naøy thieát laäp töø naêm 1308 đeán naêm 1323 đaõ thuï lyù 637 vuï, coù 67 

ngöôøi cheát vì bị tra taán vaø 40 ngöôøi bị toøa aùn keát aùn töû hình. 

 

H42. Ngaøy xöa ngöôøi ta coù đöôïc töï do đoïc Kinh Thaùnh hay 

dịch Kinh Thaùnh nhö ngaøy nay khoâng? 

 

Töø theá kyû thöù 5 cho đeán giöõa theá kyû thöù 15, Coâng Giaùo 

La Maõ vaø caùc Vöông Quoác Coâng Giaùo đeàu theo leänh cuûa Giaùo 
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Hoaøng laø chỉ đöôïc đoïc Kinh Thaùnh baèng tieáng La-tinh trong caùc 

buoåi leã ôû caùc giaùo đöôøng. Giaùo daân khoâng phaûi laø chöùc saéc maø 

đoïc Kinh Thaùnh laø phaïm toäi vôùi toøa thaùnh. Giaùo Hoaøng coøn ra 

leänh caám giaùo daân dịch Kinh Thaùnh ra ngoân ngöõ naøo khaùc ngoaøi 

tieáng La-tinh. Ai vi phaïm leänh naøy seõ bị Toøa aùn Dị Giaùo định toäi 

vaø bị haønh phaït bôûi nhöõng cöïc hình. 

 

H43. Taïi sao Giaùo Hoäi Coâng giaùo La maõ caám  giaùo daân đoïc 

Kinh Thaùnh? 

 

Tröôùc Coâng Đoàng Vatican II (1962-1965), Giaùo hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ coù truyeàn thoáng caám giaùo daân đoïc Kinh 

Thaùnh vôùi caùc lyù leõ đöôïc neâu ra trong saùch Catholic Dictionary 

nhö sau: 

“Trong nhöõng thôøi tröôùc, Kinh Thaùnh đöôïc moïi ngöôøi 

đoïc. . . maø nhöõng tai hoïa đaõ xaûy đeán trong nhöõng thôøi 

trung coå. . .Đeå đoái phoù vôùi nhöõng teä haïi đoù, Hoäi đoàng 

Toulouse (1229) vaø Hoäi đoàng Terragona (1234) đaõ caám 

giaùo daân voâ chöùc saéc đoïc nhöõng baûn dịch Kinh Thaùnh. 

Giaùo Hoaøng Pius IV (1559-1565) ra leänh cho caùc giaùm 

muïc phaûi ngaên caám giaùo daân taàm thöôøng đoïc Kinh 

Thaùnh, ngay caû nhöõng baûn dịch cuûa Coâng Giaùo, tröø phi 

caùc linh muïc chuû leã xöng toäi hay caùc linh muïc cuûa giaùo 

xöù nhaän thaáy đoïc Kinh Thaùnh laø coù ích lôïi”(Trích töø saùch 

Hoäi thaùnh Coâng giaùo La Maõ vaø Giaùo Hoaøng trong thôøi 

đaïi trung coå cuûa oâng Traàn Vaên Caån, xuaát baûn naêm 

1997). 

 

H44. Đeán khi naøo tín höõu Coâng Giaùo La Maõ môùi đöôïc 

pheùp đoïc Kinh  Thaùnh? 

 

Coâng Đoàng Vatican II do Giaùo Hoaøng Gioan XXIII trieäu 

taäp, baét đaàu töø thaùng 10 naêm 1962, keùo daøi đeán naêm 1965. Coù 
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taát caû 2.800 Giaùm muïc Coâng Giaùo töø khaép nôi veà tham döï. Coâng 

Đoàng Vatican II naøy quyeát định cho pheùp tín höõu Coâng Giaùo La 

Maõ đöôïc đoïc Kinh Thaùnh vaø caùc saùch giaûi nghĩa Kinh Thaùnh.     

Ngoaøi vieäc cho pheùp Ki-toâ höõu đoïc Kinh Thaùnh, Coâng 

Đoàng Vatican II coøn coù caùc quyeát định quan troïng nhö cho pheùp 

linh muïc cöû haønh thaùnh leã Mi-sa coù theå duøng tieáng địa phöông 

thay vì phaûi duøng tieáng La-tinh nhö tröôùc đaây. Coâng Đoàng 

Vaticant II cuõng khuyeán khích neân dịch Kinh Thaùnh töø nguyeân 

vaên Heâ-bô-rô hay Hy-laïp, khoâng phaûi nhö tröôùc đaây phaûi dịch töø 

baûn La-tinh Vulgate. 

Quyeát định cuûa Coâng Đoàng Vatican II laøm boäc phaùt 

phong traøo “veà nguoàn” trong giôùi Ki-toâ höõu ôû Vieät Nam. Đeå đaùp 

öùng vôùi phong traøo naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo đaõ in theâm nhieàu 

Kinh Thaùnh baèng Vieät ngöõ đeå moãi Ki-toâ höõu coù theå đoïc đöôïc 

Kinh Thaùnh baèng tieáng meï đeû cuûa mình, haàu hieåu bieát đöôïc leõ 

thaät ghi trong Kinh Thaùnh maø baáy laâu nay bị ngaên caám. 

Coâng Đoàng Vatican II cuõng baét đaàu chaáp nhaän Giaùo Hoäi 

Tin Laønh Caûi Chaùnh laø “Anh Em Taùch Rôøi” (Separated 

Brethren); khoâng coøn coi Tin Laønh Caûi Chaùnh laø “Theä Phaûn,” 

“Đaïo Laïc” hay “Đaïo Roái” nhö  tröôùc đaây. 

 

H45. John Wycliffe laø ai?  

 

John Wycliffe laø giaûng sö trieát hoïc cuûa Đaïi hoïc Oxford, 

Anh Quoác. John Wycliffe cho raèng giaùo daân coù quyeàn đoïc vaø tìm 

hieåu Kinh Thaùnh baèng tieáng meï đeû cuûa mình. Neân John Wycliffe 

vaø caùc moân đeä đaõ ra coâng phieân dịch moät phaàn Kinh Thaùnh töø 

tieáng La-tinh sang Anh Ngöõ. 

Toaø thaùnh Vatican raát phaån noä, vì John Wycliffe vaø boä 

haï cuûa oâng khoâng tuaân theo leänh cuûa Giaùo Hoaøng voán đaõ coù töø 

theá kyû V cho đeán theá kyû XV laø giaùo daân khoâng đöôïc pheùp dịch 

Kinh Thaùnh ra ngoân ngöõ cuûa mình vaø neáu đoïc Kinh Thaùnh laø coù 

toäi vôùi Toaø Thaùnh.            
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John Wycliffe bị Toaø AÙn Dị Giaùo baét giöõ hai laàn nhöng 

khoâng đöôïc xeùt xöû vì lyù do chính trị vaø thieân tai xaûy ra trong thôøi 

gian đoù. Đeán naêm 1384, John Wycliffe qua đôøi vì beänh tai bieán 

maïch maùu naõo. 

Sau khi John Wycliffe qua đôøi, caùc moân đeä cuûa oâng tieáp 

tuïc dịch phaàn coøn laïi cuûa Kinh Thaùnh qua Anh Ngöõ. Đoù laø 

quyeån Kinh Thaùnh Anh Ngöõ đaàu tieân đöôïc löu haønh taïi Anh 

Quoác. 

Đeán naêm 1408, Toøa Thaùnh La Maõ phaùt đoäng chieán dịch 

baét bôù coâng khai, Toaø AÙn Dị Giaùo keát toäi John Wycliffe laø phoå 

bieán taø giaùo. Giaùo hoäi đaøo moà oâng leân roài đoát haøi coát oâng thaønh 

tro buïi đoaïn đem raûi xuoáng soâng. 

 

H46. John Huss laø ai? 

 

Linh muïc John Huss sanh naêm 1369 taïi Bohemia, Tieäp 

Khaéc. John Huss muoán trôû thaønh tu sĩ neân đaõ ghi teân vaøo tröôøng 

thaàn đaïo đeå hoïc Kinh Thaùnh. Naêm 27 tuoåi, John Huss toát nghieäp 

cöû nhaân thaàn đaïo. Naêm 33 tuoåi John Huss đoaït đöôïc baèng tieán sĩ 

thaàn đaïo, roài đöôïc truyeàn chöùc linh muïc vaø laøm cha sôû cho giaùo 

xöù Bethlehem ôû Prague. 

Sau khi laøm linh muïc đöôïc moät thôøi gian, Linh muïc John 

Huss coâng khai đaû kích caùc giaùo đieàu khoâng thích hôïp vôùi Kinh 

Thaùnh cuûa Toaø Thaùnh Vatican. Giaùo Hoaøng ôû Vatican truyeàn 

leänh cho Toång Giaùm Muïc ôû Prague đeán khuyeân John Huss hoái 

caûi, nhöng John Huss khoâng tuaân leänh maø coøn đöa ra vaên kieän toá 

giaùc vieäc mua baùn giaùo quyeàn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. 

Đeán naêm 1414, Hoaøng đeá La Maõ Sigismund gôûi vaên thö 

môøi John Huss đeán tham döï hoäi nghị ôû Constance, Đöùc Quoác. 

Muïc đích laø đeå giaûi quyeát caùc baát đoàng giöõa Linh muïc John Huss 

vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. Trong luùc đang döï hoäi nghị 

naøy, John Huss bị boä haï cuûa Giaùo Hoaøng baét đöa ra Toaø AÙn Dị 

Giaùo đeå bị xeùt xöû veà toäi phoå bieán taø giaùo. Đeán naêm 1415, John 
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Huss bị Toaø AÙn Dị Giaùo caùo buoäc đaõ phaïm troïng toäi truyeàn baù taø 

thuyeát, neân đaõ bị toøa keát aùn töû hình.  

Đeå thi haønh baûn aùn cuûa Toaø AÙn Dị Giaùo, ngöôøi ta coät 

Linh muïc John Huss vaøo moät caây coät roài noåi löûa thieâu soáng oâng 

ngaøy 6-7-1415. John Huss höôûng thoïï đöôïc 46 tuoåi. 

Ngoïn löûa thieâu đoát John Huss trôû thaønh ngoïn đuoác soi 

đöôøng vaø cuõng laø ngoïn đuoác thuùc đaåy cho caùc cuoäc caûi chaùnh 

Giaùo hoäi Coâng Giaùo sau naøy.  

         

H47. Jeanne d’Arc laø ai? 

 

Jeanne d’Arc sanh naêm 1412, con cuûa moät gia đình noâng 

daân ôû Domreùmy La Pucelle, Phaùp quoác. 

Vaøo naêm 1415, Vua Henry V cuûa Anh quoác xua quaân 

qua xaâm laêng nöôùc Phaùp. Naêm 1429, luùc Jeanne d’Arc 17 tuoåi, 

coâ xin yeát kieán vua Phaùp Charles VII. Coâ taâu vua raèng coâ ta 

đöôïc chỉ thị cuûa Đöùc Chuùa Trôøi ra tay caàm quaân đaùnh đuoåi quaân 

Anh ra khoûi bôø coõi nöôùc Phaùp. Sau khi doø hoûi yù kieán cuûa caùc nhaø 

thaàn đaïo, vua Charles VII tin lôøi vaø caáp cho coâ Jeanne d’Arc 

moät đaïo quaân đeå mang ra maët traän öùng chieán vôùi quaân Anh. 

Döôùi quyeàn chỉ huy cuûa moät nöõ töôùng treû tuoåi, quaân Phaùp đaùnh 

baïi quaân Anh nhieàu traän, cöùu đöôïc thaønh phoá Orleùan khoûi loït 

vaøo tay quaân  Anh. 

Đeán naêm 1430, khi Jeanne d’Arc 18 tuoåi, trong luùc caàm 

quaân đaùnh traän, coâ bị thöông roài bị quaân Anh baét laøm tuø binh. 

Jeanne d’Arc bị đöa ra Toøa AÙn Dị Giaùo vaø bị xöû töû hình vì toäi aên 

maëc quaàn aùo đaøn oâng vaø toäi choáng Giaùo Hoaøng vì coâ đaõ daùm 

noùi: “Toâi chỉ coù traùch nhieäm tröïc tieáp vôùi Đöùc Chuùa Trôøi chôù 

khoâng phaûi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ.”  

Ngaøy 30 thaùng 5 naêm 1431, coâ Jeanne d’Arc bị troùi vaøo 

moät caây coät roài bị thieâu soáng taïi coâng tröôøng ôû Rouen. Coâ 

Jeanne d’Arc höôûng döông đöôïc 19 tuoåi. 
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Naêm 1456, Giaùo Hoaøng Calixtus III nhìn nhaän Toaø AÙn 

Dị Giaùo đaõ sai laàm trong vieäc xeùt xöû vaø keát aùn töû hình coâ Jeanne 

d’Arc. 

Naêm 1920, Giaùo Hoaøng Benedict XV phong thaùnh cho 

ngöôøi nöõ anh huøng Jeanne d’Arc cuûa nöôùc Phaùp. 

Daân chuùng Phaùp toân Jeanne d’Arc laø thaùnh hoä maïng cuûa 

nöôùc Phaùp. Ngöôøi Vieät Nam coi coâ Jeanne d’Arc laø moät nöõ anh 

huøng nhö  Baø Tröng vaø Baø Trieäu cuûa nöôùc Vieät Nam. 

 

H48. William Tyndale laø ai? 

 

William Tyndale laø moät ngöôøi Anh, sanh naêm 1492 taïi 

Gloucestershire, Anh Quoác. William Tyndale toát nghieäp thaïc sĩ ôû 

Vieän Đaïi Hoïc Oxford. Đeán naêm 23 tuoåi, oâng đöôïc truyeàn chöùc 

linh muïc. William Tyndale laø moät hoïc giaû veà ngoân ngöõ Hy-Laïp 

vaø Heâ-bô-rô. Naêm 1516, trong luùc ôû Vieän Đaïi Hoïc Cambridge, 

oâng quyeát định dịch Kinh Thaùnh töø tieáng Hy laïp qua Anh ngöõ 

baèng moät loaïi vaên bình daân đeå ngöôøi caøy ruoäng cuõng coù theå đoïc 

vaø hieåu đöôïc Kinh Thaùnh baèng tieáng meï đeû cuûa mình. 

Tuy Anh Quoác Giaùo đaõ ly khai vôùi Coâng Giaùo La Maõ, 

nhöng vua Henry VIII vaãn giöõ truyeàn thoáng ngaên caám dịch Kinh 

Thaùnh ra ngoân ngöõ cuûa daân gian. Bôûi leõ đoù, Giaùo Hoäi Anh Quoác 

coá tìm baét cho đöôïc William Tyndale đeå trị toäi. William Tyndale 

phaûi aån troán nhieàu nôi, đeán cuøng oâng phaûi qua Đöùc đeå đöôïc an 

toaøn dịch cho xong phaàn coøn laïi cuûa quyeån Kinh Thaùnh Taân 

Öôùc.  

Đeán naêm 1525, Tyndale hoaøn taát vieäc phieân dịch toaøn boä 

Kinh Thaùnh Taân Öôùc. Moät nhaø in ôû tỉnh Worms, Đöùc Quoác, in 

đöôïc 6.000 quyeån đeå leùn luùt đöa vaøo nöôùc Anh. Caùc nhaø laõnh 

đaïo Anh Quoác Giaùo coá tìm cho đöôïc quyeån Taân Öôùc naøy đaëng 

đoát boû.  
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Naêm 1535, Tyndale bị baét giam, 16 thaùng sau môùi đöôïc 

đem ra xeùt xöû. Tyndale bị keát aùn töû hình vaø bị thieâu soáng vaøo 

ngaøy 6 thaùng 10 naêm 1536, luùc oâng đöôïc 44 tuoåi.  

Đeán naêm 1539, vua Henry VIII coù chieàu höôùng nghieâng 

veà phe Caûi Chaùnh cuûa Martin Luther, neân đaõ cho pheùp quyeån 

Kinh Thaùnh Taân Öôùc baèng Anh ngöõ do William Tyndale dịch, 

đöôïc löu haønh khaép nöôùc Anh.  

 

H49. Galileo laø ai? 

 

Galileo sanh ngaøy 15 thaùng 2 naêm 1564 ôû gaàn Pisa, YÙ 

Đaïi Lôïi. Galileo laø moät nhaø vaät lyù, toaùn vaø thieân vaên hoïc noåi 

tieáng vì oâng đaõ khaùm phaù ra nhieàu định luaät vaät lyù vaø caùc 

phöông trình toaùn hoïc. Vaøo naêm 1609, Galileo cheá taïo đöôïc moät 

vieãn voïng kính coù söùc maïnh nhìn thaáy đöôïc nuùi đoài vaø caùc hoá 

truõng treân maët traêng, caùc ngoâi sao cuûa daõy ngaân haø vaø caùc haønh 

tinh khaùc trong vuõ truï. Nhôø vieãn voïng kính naøy maø Galileo đaõ 

khaùm phaù ra địa caàu laø haønh tinh di chuyeån chung quanh maët 

trôøi. Maët trôøi laø trung taâm cuûa vuõ truï vaø khoâng di đoäng. Lyù 

thuyeát naøy gioáng nhö lyù thuyeát cuûa nhaø thieân vaên hoïc 

Copernicus (1473-1543) đaõ phoå bieán naêm 1513. Đeán naêm 1611, 

Galileo cho phaùt haønh moät quyeån saùch coâng boá khaùm phaù cuûa 

oâng laø địa caàu di chuyeån voøng quanh maët trôøi, coøn maët trôøi laø 

trung taâm cuûa vuõ truï khoâng di đoäng. 

Haøng giaùo phaåm cuûa Toaø thaùnh Va-ti-can coâng phaãn vôùi 

lôøi tuyeân boá cuûa Galileo. Theo truyeàn thoáng, Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ cho raèng maët trôøi quay chung quanh địa caàu, khi hoï 

caên cöù vaøo saùch Gioâ-sueâ 10:12-13: “Ngaøy maø Đöùc-Gieâ-hoâ-va 

phoù daân A-moâ-rít cho daân Y-sô-ra-eân, thì Gioâ-sueâ thöa cuøng Đöùc 

Gieâ-hoâ-va taïi tröôùc maët Y-sô-ra-eân, maø raèng: Hôõi maët trôøi, haõy 

döøng laïi treân Ga-ba-oân; Hôõi maët traêng haõy ngöøng laïi treân truõng 

A-gia-loân! Maët trôøi beøn döøng, maët traêng lieàn ngöøng, cho đeán 

chöøng daân söï đaõ baùo thuø quaân nghịch mình. Đieàu đoù haù khoâng coù 

cheùp trong saùch Gia-sa sao? Maët trôøi döøng laïi giöõa trôøi, vaø 
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khoâng voäi laën öôùc đoä moät ngaøy troïn.”ø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La 

Maõ caên cöù vaøo phaân đoaïn Kinh Thaùnh naøy maø cho raèng maët trôøi 

quay chung quanh địa caàu, coøn địa caàu laø trung taâm cuûa vuõ truï 

baát đoäng.  

Toaø thaùnh Vatican caùo buoäc Galileo phoå bieán taø thuyeát, 

Giaùo Hoaøng Urban VIII ra leänh cho Toøa AÙn Dị Giaùo baét Galileo 

boû nguïc. Đeán naêm 1632, Galileo bị đöa ra Toaø AÙn Dị Giaùo xeùt 

xöû. Galileo bị toøa keát aùn tuø chung thaân. Trong thôøi gian ngoài tuø, 

Galileo bị muø loøa roài töø traàn vaøo ngaøy 8 thaùng 1 naêm 1642, taïi 

Arcetri, gaàn thaønh phoá Florence. 

Naêm 1979, Giaùo Hoaøng Gioan Phao-loà II xeùt laïi vuï aùn 

cuûa Galileo. Naêm 1984, Toaø Thaùnh Va-ti-can nhìn nhaän đaõ sai 

laàm trong vuï xeùt xöû vaø keát aùn nhaø thieân vaên hoïc Galileo naøy. 

Söï sai laàm cuûa Toaø Thaùnh Va-ti-can veà vuï xeùt xöû vaø keát 

aùn nhaø thieân vaên hoïc Galileo đaõ laøm cho nhieàu ngöôøi khoâng coøn 

tin Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ hay Giaùo Hoaøng coù “ùÔn Voâ 

Ngoä” nhö Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ đaõ töøng tuyeân boá. 

              

H50. Taïi sao coù Phieáu Xaù Toäi trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 

La Maõ? 

 

Giaùo lyù Coâng Giaùo La Maõ daïy: “Nhöõng ngöôøi cheát coù 

coâng nghĩa vôùi Chuùa, nhöng coøn maéc toäi nheï hay chöa đeàn heát 

hình phaït seõ phaûi vaøo luyeän nguïc đeàn heát toäi môùi đöôïc leân thieân 

đaøng. Hoï coù theå đöôïc giaûi thoaùt khoûi nôi cöïc khoå ôû luyeän nguïc 

nhôø lôøi caàu xin cuûa caùc tín höõu taïi theá, qua thaùnh leã, kinh 

nguyeän, boá thí vaø caùc vieäc laønh khaùc.” (Trích töø Nguyeät San Traùi 

Tim Đöùc Meï, thaùng 11 naêm 1993 & Coâng đoàng Florence 1439). 

Đeå giuùp cho caùc linh hoàn ôû luyeän nguïc đöôïc sôùm leân 

thieân đaøng, Giaùo Hoaøng coâng boá: “Giaùo hoäi Coâng Giaùo coù moät 

kho taøng toàn tröû vieäc laønh cuûa caùc toâng đoà, caùc thaùnh, Chuùa Gieâ-

su vaø Đöùc Meï. Giaùo Hoaøng đaõ chuyeån caùc vieäc laønh đoù thaønh ra 

Phieáu Xaù Toäi (Indulgences). Nhöõng phieáu xaù toäi naøy coù linh 
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nghieäm giuùp caùc linh hoàn ôû luyeän nguïc sôùm đöôïc leân thieân đaøng 

haàu traùnh nhöõng haønh phaït đau đôùn ôû đoù.” 

 

H51. Do đaâu maø coù vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi? 

 

Ban đaàu, Giaùo Hoaøng duøng phieáu xaù toäi đeå traû ôn cho 

giaùo daân coù coâng traïng trong caùc cuoäc thaùnh chieán vôùi Hoài 

Giaùo.Veà sau, Giaùo Hoaøng caàn tieàn chi tieâu cho Toøa Thaùnh Va-ti-

can vaø taùi thieát Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâ-roâ ôû La Maõ. Vì caàn 

tieàn, neân Giaùo Hoaøng baét đaàu baùn phieáu xaù toäi cho giaùo daân naøo 

muoán mua đeå giuùp linh hoàn cuûa thaân nhaân ôû luyeän nguïc đöôïc 

sôùm leân thieân đaøng haàu traùnh khoûi caùc cöïc hình ôû đoù. Veà sau, 

Giaùo Hoaøng baùn phieáu xaù toäi cho giaùo daân naøo muoán mua đeå 

chuoäc toäi cho chính mình haàu traùnh khoûi caùc hình phaït laâu daøi ôû 

luyeän nguïc sau naày khi qua đôøi. 

Đeán naêm 1538, Giaùo Hoaøng Phao-Loà III trieäu taäp Coâng 

Đoàng Trent ôû AÙo Quoác đeå tìm caùch caûi toå vaø söûa chöõa caùc sai 

laàm cuûa Giaùo Hoäi. Coâng Đoàng Trent bieåu quyeát chaám döùt vieäc 

buoân baùn phieáu xaù toäi vaø giaùo quyeàn. 

 

H52. Martin Luther laø ai? 

 

Martin Luther laø moät tu sĩ thuoäc taêng đoaøn Augustin, moät 

nhaø thaàn đaïo uyeân baùc, moät laõnh tuï can tröôøng cuûa cuoäc caûi 

chaùnh Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ theá kyû XVI taïi Đöùc Quoác. 

Martin Luther sanh ngaøy 10 thaùng 11 naêm 1483, taïi laøng 

Eisleben, Thuringia, Đöùc Quoác. 

Thôøi nieân thieáu, Martin Luther hoïc tröôøng đaïo töø tieåu 

hoïc cho đeán khi toát nghieäp trung hoïc. Naêm 18 tuoåi, Martin 

Luther vaøo Đaïi hoïc Erfurt. Naêm 22 tuoåi, Martin Luther toát 

nghieäp đaïi hoïc vôùi baèng cöû nhaân vaên khoa. Sau đoù, Martin 

Luther theo hoïc luaät khoa đeå chieàu theo yù muoán cuûa cha meï.  
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Vaøo muøa heø naêm 1505, Martin Luther veà thaêm nhaø, treân 

đöôøng trôû laïi đaïi hoïc xaù, oâng bị seùt đaùnh suyùt cheát. Sau laàn cheát 

huït naøy, Martin Luther caûm thaáy cuoäc đôøi cuûa con ngöôøi quaù 

moûng manh, neân oâng quyeát định boû ngaønh luaät khoa đeå vaøo hoïc 

ôû tu vieän Augustin taïi Erfurt. 

Sau hai naêm tu hoïc, Martin Luther đöôïc truyeàn chöùc linh 

muïc khi vöøa đöôïc 24 tuoåi. Đeán naêm 25 tuoåi, Martin Luther đöôïc 

Vieän Đaïi Hoïc Wittenberg môøi laøm giaùo sö daïy moân vaät lyù vaø 

trieát hoïc. Qua naêm sau, oâng đaëc traùch daïy moân thaàn đaïo vaø giaûi 

nghĩa Kinh Thaùnh. Đeán naêm 29 tuoåi, Martin Luther đoaït đöôïc 

baèng tieán sĩ thaàn đaïo cuûa Vieän Đaïi Hoïc Wittenberg. 

Sau khi toát nghieäp tieán sĩ thaàn đaïo, Martin Luther tieáp 

tuïc daïy moân thaàn đaïo taïi Vieän Đaïi Hoïc Wittenberg. Trong luùc 

nghieân cöùu đeå giaûng daïy caùc saùch cuûa Kinh Thaùnh nhö Thi 

thieân, Roâ-ma vaø Ga-la-ti, Martin Luther khaùm phaù ra leõ đaïo cöùu 

roãi laø chỉ nhôø caäy vaøo aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi theå hieän qua 

đöùc tin nôi söï cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï 

giaù maø thoâi, coøn vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu khoâng caàn 

thieát cho söï cöùu roãi linh hoàn. Hôn nöõa, Martin Luther quan nieäm 

raèng Kinh Thaùnh laø quyeàn toái thöôïng cuûa tín höõu chôù khoâng phaûi 

Giaùo Hoaøng. Martin Luther coøn cho raèng Kinh Thaùnh khoâng chỉ 

daønh rieâng cho nhoùm taêng löõ, nhöng Kinh Thaùnh phaûi đöôïc phoå 

bieán roäng raõi đeán moãi tín höõu. Caùc quan đieåm cuûa Martin Luther 

đeàu hoaøn toaøn maâu thuaãn vôùi truyeàn thoáng cuûa Coâng Giaùo La 

Maõ đaõ coù hôn 15 theá kyû qua laø giaùo daân đoïc Kinh Thaùnh laø 

phaïm toäi vôùi Toøa Thaùnh Va-ti-can. 

 

H53. Taïi sao Martin Luther choáng laïi vieäc buoân baùn phieáu 

xaù toäi cuûa Giaùo Hoaøng? 

 

Đeán đôøi Giaùo Hoaøng Leo X (1513-1521) caàn tieàn đeå 

hoaøn taát coâng taùc taùi thieát Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâ-roâ ôû La 

Maõ. Giaùo Hoaøng baét đaàu đaåy maïnh vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi 
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đeå gaây ngaân quyõ cho coâng taùc naøy. Giaùo Hoaøng giao vieäc baùn 

phieáu xaù toäi ôû Đöùc Quoác cho Toång Giaùm muïc Albert, thuoäc giaùo 

phaän Mainz. Soá tieàn thaâu đöôïc trong vieäc buoân baùn Phieáu Xaù 

Toäi chia cho Giaùo Hoaøng phaân nöûa.Toång Giaùm muïc Albert đöôïc 

giöõ laïi phaân nöûa đeå traû moùn nôï maø Toång Giaùm Muïc đaõ vay 

möôïn cuûa ngaân haøng Fugger tröôùc đaây đeå mua chöùc Toång Giaùm 

Muïc cho mình. Toång Giaùm muïc Albert chỉ định tu sĩ Jean Tetzel 

thuoäc doøng tu Dominic laøm đaïi lyù baùn phieáu xaù toäi ôû giaùo phaän 

Mainz, Đöùc Quoác. 

 Đeå baét đaàu coâng vieäc buoân baùn, tu sĩ Tetzel vaøo caùc 

giaùo đöôøng, nhaân danh Giaùo Hoaøng höùa raèng heã ai mua phieáu xaù 

toäi seõ đöôïc tha toäi, toäi lôùn laãn toäi nhoû đaõ phaïm vaø seõ phaïm trong 

töông lai. Ai mua phieáu xaù toäi cho thaân nhaân quaù coá thì linh hoàn 

cuûa hoï đang bị đoïa đaøy ôû Luyeän Nguïc đöôïc leân thieân đaøng ngay. 

Đeå cho vieäc buoân baùn coù theâm nhieàu lôïi nhuaän, tu sĩ Tetzel 

quaûng caùo raàm roä khaép đöôøng phoá laø ai mua phieáu xaù toäi cuûa 

oâng baùn thì linh hoàn cuûa thaân nhaân ôû Luyeän Nguïc đöôïc bay leân 

thieân đaøng ngay, nhö baøi thô đöôïc truyeàn tuïng trong thôøi đoù 

laø:“Tieàn vaøng rôi xuoáng thuøng đaây. Hoàn trong hoûa nguïc bay ngay 

thieân đaøng” (As the coin into the coffer rings, the soul from 

purgatory springs). 

Vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi vaø nhöõng lôøi quaûng caùo laùo 

khoeùt cuûa tu sĩ Tetzel đeán tai Linh muïc Martin Luther, ngöôøi 

đang cai quaûn moät hoï đaïo giaùp ranh vôùi vuøng Mainz. Linh muïc 

Martin Luther voán đaõ töøng choáng đoái vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi 

cuûa Giaùo Hoaøng, vì ngöôøi cho đoù laø vieäc laøm aên baát chính. Linh 

muïc Martin Luther caøng coâng phaãn hôn khi nghe tu sĩ Tetzel 

quaûng caùo phieáu xaù toäi coù taùnh caùch löøa bịp giaùo daân đeå thu lôïi 

baát chính treân moà hoâi nöôùc maét cuûa con chieân ngheøo khoå. OÂng 

lieàn vieát moät khaùng nghị goàm coù 95 luaän đeà. Đeán ngaøy 31-10-

1517, oâng đem daùn khaùng nghị đoù treân baûn yeát thị cuûa đaïi thaùnh 

đöôøng Wittenberg đeå phaûn đoái vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi cuûa 

Giaùo Hoaøng. Đaïi yù cuûa khaùng nghị noùi raèng Giaùo Hoaøng laø 

ngöôøi giaøu nhaát cuûa nhöõng ngöôøi giaøu thì neân duøng tieàn cuûa 
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mình đeå taùi thieát coâng tröôøng Thaùnh Pheâ-roâ, thay vì đi baùn phieáu 

xaù toäi laáy töø đoàng töø caét cuûa con chieân ngheøo khoå đeå taùi thieát 

coâng tröôøng naøy. Giaùo Hoaøng phaûi hoaøn laïi soá tieàn maø con chieân 

đaõ bị duï doã mua phieáu xaù toäi.Vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi laø vieäc 

laøm aên baát chính. Phieáu xaù toäi cuûa Giaùo Hoaøng chaúng coù quyeàn 

boâi xoùa daàu moät toäi nhoû xíu naøo maø ngöôøi ta đaõ phaïm cuøng Đöùc 

Chuùa Trôøi. Giaùo Hoaøng cuõng khoâng coù quyeàn tha toäi. Ngöôøi naøo 

giaûng daïy duøng phieáu xaù toäi đeå chuoäc toäi laø sai laàm. Ai đaët nieàm 

tin nôi phieáu xaù toäi laø đaët nieàm tin vaøo moät taø thuyeát voâ ích. 

Ngöôøi coù tieàn maø khoâng duøng tieàn mình đeå giuùp ngöôøi ngheøo 

khoå maø laïi duøng tieàn đoù đeå mua phieáu xaù toäi cuûa Giaùo Hoaøng laø 

mua laáy söï thaïnh noä cuûa Đöùc Chuùa Trôøi veà cho mình. 

   Martin Luther gôûi baûn khaùng nghị noùi treân đeán Toång 

Giaùm muïc Albert. Toång Giaùm muïc Albert lieàn chuyeån baûn 

khaùng nghị đoù đeán Giaùo Hoaøng ôû La Maõ đeå xin Giaùo Hoaøng coù 

bieän phaùp thích nghi đoái phoù vôùi tu sĩ  Martin Luther. 

 

H54. Giaùo Hoaøng đoái phoù vôùi Martin Luther nhö theá naøo? 

 

Đeán naêm 1518, quan tö phaùp cuûa Giaùo Hoaøng (papal 

inquisitor) laø Silvester Prierias ban traùc leänh đoøi Martin Luther 

qua La Maõ haàu toøa, đeå chịu xeùt xöû veà toäi phoå bieán vaø giaûng daïy 

taø thuyeát. Martin Luther baùc boû traùc leänh đoøi haàu toøa đoù vì quan 

nieäm raèng Kinh Thaùnh khoâng bao giôø sai laàm, chỉ coù  Giaùo 

Hoaøng môùi coù theå sai laàm maø thoâi. 

Đeán ngaøy 15 thaùng 6 naêm 1520, Giaùo Hoaøng Leo X ban 

haønh giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng Martin Luther. Giaùo leänh 

naøy tröng ra 41 đieàu đeå caùo buoäc Martin Luther daïy taø thuyeát. 

Giaùo leänh baét buoäc Martin Luther phaûi thieâu huûy caùc saùch maø 

oâng đaõ vieát đeå quaûng baù leõ đaïo xöng nghĩa bôûi đöùc tin. Giaùo 

leänh cho Martin Luther 60 ngaøy đeå aên naên. Neáu Martin Luther 

khoâng aên naên noäi trong 60 ngaøy thì giaùo leänh đöông nhieân coù 

hieäu löïc. Giaùo leänh coøn cho pheùp chính quyeàn baét Martin Luther 
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giaûi giao veà La Maõ đeå Giaùo Hoäi trị toäi. Giaùo leänh khuyeán caùo ai 

chöùa chaáp Martin Luther seõ bị hoïa laây vaøo thaân. Giaùo Hoaøng 

coøn cho raèng: “Martin Luther laø con heo röøng đang phaù hoaïi 

vöôøn nho cuûa Chuùa.” 

 

H55. Martin Luther đoái phoù vôùi giaùo leänh döùt pheùp thoâng 

coâng nhö theá naøo?  

 

Đeå đoái phoù vôùi giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng cuûa Giaùo 

Hoaøng Leo X, Martin Luther đem giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng 

ra đoát tröôùc đaùm đoâng goàm coù caùc giaùo sö, sinh vieân vaø daân 

chuùng. Martin Luther cho raèng: “đoù laø giaùo leänh khaû oá cuûa 

Antichrist.” 

Martin Luther đoát giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng cuûa 

Giaùo Hoaøng laø coù muïc đích đeå noùi leân raèng Martin Luther hoaøn 

toaøn phuû nhaän quyeàn haïn vaø chöùc vuï Giaùo Hoaøng, vaø cuõng laø 

moät haønh đoäng đeå noùi leân söï chaám döùt moái lieân heä giöõa Martin 

Luther vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. 

 

H56. Giaùo Hoaøng phaûn öùng theá naøo đoái vôùi vieäc Martin 

Luther đoát leänh döùt pheùp thoâng coâng? 

 

Tröôùc heát, neân bieát theâm laø trong thôøi caûi chaùnh cuûa 

Martin Luther, nöôùc Đöùc đang bị chia ra gaàn 300 tieåu quoác. ÔÛ 

moãi tieåu quoác do moät tieåu vöông cai trị. Moãi tieåu vöông coù moät 

neàn haønh chaùnh vaø quaân đoäi rieâng cuûa mình, caùc tieåu vöông ôû 

döôùi quyeàn cuûa Hoaøng Đeá cuûa Đeá Quoác La Maõ Thaùnh (Holy 

Roman Empire). Trong luùc đoù, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ ôû 

döôùi quyeàn kieåm soaùt vaø keàm toûa cuûa Giaùo Hoaøng. Trong thôøi 

caûi chaùnh, Charles V laø Hoaøng đeá đöông nhieäm cuûa Đeá Quoác La 

Maõ Thaùnh. (Đeá Quoác La Maõ Thaùnh do vua nöôùc Đöùc laø Otto I 

caáu keát vôùi Giaùo Hoaøng thaønh laäp vaøo naêm 962, baèng caùch keát 
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hôïp nöôùc Đöùc vaø nöôùc YÙ thaønh moät khoái. Đeá Quoác La Maõ 

Thaùnh bị Naõ-phaù-luaân phaù huûy naêm 1806). 

Giaùo Hoaøng Leo X khoâng ngôùt yeâu caàu Hoaøng đeá 

Charles V thi haønh giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng Martin Luther. 

Đeå thi haønh giaùo leänh döùt pheùp thoâng coâng, Hoaøng đeá Charles V 

muoán nghe đoâi beân töôøng trình quan đieåm cuûa mình. Đeán ngaøy 

17 thaùng 4  naêm 1521, Hoaøng đeá Charles V trieäu taäp hoäi nghị taïi 

tỉnh Worms ôû Đöùc Quoác, đeå nghe Martin Luther vaø vieân tö phaùp 

cuûa Giaùo Hoaøng töôøng trình caùc quan đieåm cuûa đoâi beân. 

Hoäi nghị naøy coù nhieàu thaønh phaàn tham döï, Hoaøng đeá 

Charles V ngoài ôû giöõa phoøng hoïp, xung quanh hai beân laø nhöõng 

haøng gheá cuûa caùc Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc, caùc söù 

thaàn cuûa Giaùo Hoaøng vaø caùc khaâm sai cuøng đaïi bieåu cuûa caùc 

nöôùc AÂu Chaâu phaùi đeán tham döï. 

Đeå môû đaàu hoäi nghị, vieân tö phaùp cuûa Giaùo Hoaøng đöùng 

leân chỉ tay vaøo hôn 20 quyeån saùch cuûa Martin Luther đeå treân 

baøn, roài hoûi Martin Luther raèng: “Coù phaûi ngöôi laø taùc giaû cuûa 

caùc saùch naøy khoâng? Ngöôi coù baèng loøng thuû tieâu caùc quyeån 

saùch đoù cuøng caùc quan đieåm chöùa đöïng trong caùc saùch đoù 

khoâng?” 

Martin Luther đöùng leân giöõa phoøng hoäi doõng daïc coâng 

nhaän oâng laø taùc giaû cuûa caùc saùch đoù. Roài oâng bình tĩnh đöa ra 

caùc lyù do khieán oâng khoâng theå thuû tieâu caùc saùch đoù đöôïc vì nghĩ 

raèng oâng khoâng theå đeå cho Giaùo Hoaøng hay laø caùc Giaùo Hoäi 

Nghị coù quyeàn xeùt đoaùn nieàm tin cuûa mình. Neáu ai muoán  thay 

đoåi quan đieåm cuûa oâng thì phaûi chỉ cho oâng bieát đieåm naøo saùch 

oâng noùi khoâng đuùng vôùi Kinh Thaùnh. 

Qua ngaøy sau, hoäi nghị taùi nhoùm vaø bieåu quyeát nghieâm 

caám löu haønh caùc saùch cuûa Martin Luther, thu hoài quyeàn coâng 

daân cuûa Martin Luther vaø đaët Martin Luther ra ngoaøi voøng phaùp 

luaät. Bôûi caám leänh naøy, soá phaän cuûa Martin Luther nhö chỉ maønh 

treo chuoâng, vì phe phaùi cuûa Giaùo Hoaøng coù theå ra tay saùt haïi 

Martin Luther baát cöù luùc naøo.  
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H57. Chuyeän gì xaûy ra sau Hoäi Nghị Worms? 

 

Trong nhoùm ngöôøi uûng hoä Martin Luther coù tieåu vöông 

Frederick, vị tieåu vöông naøy nhaän thaáy Martin Luther khoâng theå 

soáng an toaøn vôùi caám leänh cuûa hoäi nghị Worms. Neân tieåu vöông 

Frederick toå chöùc baét coùc Martin Luther đem giaáu trong laâu đaøi 

Wartburg ôû gaàn Eisenach, Đöùc Quoác. 

Trong luùc Martin Luther đang aån naùu ôû laâu đaøi Wartburg 

thì beân ngoaøi coù giaùo sö Philip Melanchthon vaø Andreas 

Carlstadt thay theá Martin Luther tieáp tuïc laõnh đaïo vaø đaåy maïnh 

cuoäc caûi chaùnh lan traøn treân khaép nöôùc Đöùc. 

Martin Luther aån naùu trong laâu đaøi Wartburg đöôïc 10 

thaùng – töø thaùng 4 naêm 1521 đeán thaùng 2 naêm 1522. Trong thôøi 

gian naøy Martin Luther vieát nhieàu saùch nhoû đeå phoå bieán quan 

đieåm caûi chaùnh khaép nôi trong nöôùc Đöùc. OÂng cuõng duøng thôøi 

gian naøy đeå dịch Kinh Thaùnh Taân Öôùc töø tieáng Hy Laïp qua Đöùc 

ngöõ. Nhôø baûn dịch naøy, daân chuùng Đöùc bieát đöôïc leõ thaät cuûa Lôøi 

Chuùa maø gia taêng loøng uûng hoä vaø mong sao cho cuoäc caûi chaùnh 

sôùm thaønh coâng. Cuõng trong thôøi gian naøy, ôû Wittenberg coù moät 

soá ngöôøi theo caûi chaùnh quaù khích, muoán chaán chỉnh Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ baèng baïo đoäng. Hoï xuùi giuïc sinh vieân xoâng 

vaøo caùc giaùo đöôøng đang luùc haønh leã Mi-sa, đaäp beå hình töôïng, 

deïp boû caùc baøn thôø, baøi xích vieäc laøm leã baùp-teâm cho treû sô 

sanh. Khi Martin Luther hay söï vieäc xaûy ra ôû Wittenberg thì lo 

sôï vieäc duøng baïo löïc đeå caûi chaùnh seõ laøm cho chaùnh quyeàn vaø 

giaùo quyeàn coù duyeân côù duøng vuõ löïc đaøn aùp thì phong traøo caûi 

chaùnh seõ bị tieâu dieät, khoù thaønh coâng đöôïc. Martin Luther lieàn 

töùc toác rôøi laâu đaøi Wartburg đeå trôû veà Wittenberg ngay. Martin 

Luther vaãn bieát raèng oâng coù theå bị giaùo quyeàn vaø chaùnh quyeàn 

baét oâng ôû Wittenberg đeå thi haønh baûn aùn cuûa hoäi nghị Worms. 

Nhöng Martin Luther nöông caäy vaøo söï baûo veä cuûa caùnh tay 

quyeàn naêng cuûa Đöùc Chuùa Trôøi neân oâng khoâng ngaàn ngaïi trôû laïi 

Wittenberg. Martin Luther veà đeán Wittenberg nhaèm ngaøy Chuùa 



Lòch Söû Cô Ñoác Giaùo 

 

114 

nhaät. OÂng vaøo giaùo đöôøng giaûng daïy taùm ngaøy lieân tieáp. OÂng baøi 

baùc caùc baïo đoäng quaù khích coù phöông haïi đeán cuoäc caûi chaùnh 

oân hoøa maø oâng đang chuû tröông. Lôøi giaûng daïy cuûa Martin 

Luther coù söùc maïnh caûm hoùa đöôïc thaønh phaàn quaù khích, laäp laïi 

đöôïc traät töï vaø chaán chỉnh laïi caùc nghi thöùc thôø phöôïng thích hôïp 

vôùi chieàu höôùng môùi cuûa coâng cuoäc caûi chaùnh.    

 

H58. Giaùo Hoaøng phaûn öùng theá naøo khi hay tin Martin 

Luther trôû laïi Wittenberg? 

 

Vaøo naêm 1521, Giaùo Hoaøng Leo X qua đôøi, đeán naêm 

1522 Giaùo Hoaøng Hadrian VI leân keá vị. Giaùo Hoaøng Hadrian VI 

leân ngoâi đöôïc moät naêm roài cuõng qua đôøi. Đeán naêm 1523, Giaùo 

Hoaøng Clement VII leân keá vị. 

Vaøo thaùng 12 naêm 1524, Martin Luther côûi aùo thaày tu traû 

laïi nhaø doøng đeå trôû laïi đôøi soáng “phaøm tuïc.” Đeán ngaøy 27 thaùng 

6 naêm 1525, Martin Luther thaønh hoân vôùi nöõ tu sĩ hoài tuïc teân 

Catherine von Vora. Hoân leã cöû haønh taïi thaùnh đöôøng Wittenberg 

döôùi söï chuû leã cuûa Muïc sö Pomeranus. OÂng baø Martin Luther 

chung soáng vôùi nhau coù đöôïc 2 ngöôøi con trai vaø 3 ngöôøi con gaùi, 

vaø coøn nuoâi theâm 11 em coâ nhi trong nhaø. 

Trong thôøi gian trôû laïi soáng ôû Wittenberg, Martin Luther 

tieáp tuïc laøm giaùo sö vaø giaûng sö ôû Vieän Đaïi Hoïc Wittenberg. 

OÂng vaãn tieáp tuïc vieát saùch đeå phoå bieán quan đieåm caûi chaùnh. 

Hôn nöõa, Martin Luther đaõ hoaøn taát vieäc phieân dịch Kinh Thaùnh 

Cöïu Öôùc töø tieáng Heâ-bô-rô ra Đöùc ngöõ. Trong thôøi gian naøy, 

Giaùo Hoaøng khoâng ngôùt gaây söùc eùp đeå baét buoäc Hoaøng đeá La 

Maõ thi haønh caám leänh Worms laø thieâu soáng Martin Luther nhö 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ đaõ töøng laøm đoái vôùi nhöõng ngöôøi 

daùm leân tieáng choáng laïi nhöõng giaùo lyù baát hôïp kinh cuûa Giaùo hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ. Trong soá ngöôøi bị thieâu soáng đoù coù tu sĩ John 

Huss (1369-1415) đaõ bị Toaø AÙn Dị Giaùo cuûa Giaùo Hoaøng keát aùn 

töû hình baèng caùch thieâu soáng vì đaõ chỉ trích nhöõng sai laàm cuûa 



Lòch Söû Cô Ñoác Giaùo 

 

115 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo tröôùc đoù hôn moät thaäp nieân. Sôû dĩ, Hoaøng 

đeá Charles V khoâng theå thöïc hieän đöôïc lôøi yeâu caàu cuûa Giaùo 

Hoaøng veà vieäc  thi haønh caám leänh Worms đoái vôùi Martin Luther. 

Vì trong thôøi gian naøy, Hoaøng đeá La Maõ thöôøng coù chieán tranh 

vôùi caùc nöôùc laân bang neân ngaøi raát caàn caùc tieåu vöông caûi chaùnh 

ôû Đöùc hoã trôï veà maët quaân söï khi gaëp côn nguy bieán. Hôn nöõa, 

vieäc thi haønh caám leänh Worms cuõng coù theå gaây ra söï chia reõ 

giöõa nhoùm giaùo daân theo phong traøo Caûi Chaùnh vaø nhoùm giaùo 

daân theo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. Hoaøng đeá e raèng söï chia 

reõ coù theå đöa đeán moät cuoäc noäi chieán khoù traùnh khoûi. Nhôø vaøo 

tình huoáng naøy maø Martin Luther khoûi bị thieâu soáng. OÂng soáng 

theâm 25 naêm nöõa ôû Wittenberg đeå leøo laùi coâng cuoäc caûi chaùnh. 

Vaøo nhöõng naêm cuoái cuûa cuoäc đôøi, Martin Luther thöôøng 

đau oám luoân, neân qua đôøi vaøo ngaøy 18 thaùng 2 naêm 1546 taïi queâ 

nhaø. Martin Luther höôûng thoï đöôïc 63 tuoåi. 

 

H59. Đieàu gì xaûy ra cho coâng cuoäc caûi chaùnh sau khi 

Martin Luther qua đôøi? 

 

Trong thôøi gian töø hoäi nghị Worms (1521) cho đeán khi 

Martin Luther qua đôøi (1546), Hoaøng đeá La Maõ Charles V đaõ 

trieäu taäp nhieàu hoäi nghị đeå nhoùm Caûi Chaùnh cuûa Martin Luther 

vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ hoøa giaûi caùc dị bieät veà nieàm tin 

cuûa đoâi beân. Muïc đích cuûa Hoaøng đeá laø loâi keùo phe Caûi Chaùnh 

quay trôû laïi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø thuaän phuïc Giaùo 

Hoaøng. Nhöng caùc hoäi nghị đoù chaúng mang laïi keát quaû cuï theå 

naøo. Hai beân caøng tranh luaän caøng caùch bieät nhau nhieàu hôn. 

Hoaøng đeá Charles V nhaän thaáy nghị đaøm khoâng thuyeát 

phuïc đöôïc phe Caûi Chaùnh, neân ngaøi quyeát định duøng binh löïc 

huøng maïnh cuûa mình đeå tieâu dieät phe Caûi Chaùnh ôû Đöùc. Đeán 

naêm 1550, Hoaøng đeá La Maõ xua quaân qua Đöùc, đaùnh chieám vaø 

trieät haï caùc thaønh trì cuûa caùc tieåu vöông theo phe Caûi Chaùnh. 

Trong voøng moät naêm đaàu maø chỉ coù thaønh Magdebourg coøn đöùng 
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vöõng tröôùc caùc cuoäc taán coâng cuûa quaân Hoaøng đeá Charles V. 

Sau nhieàu cuoäc taán coâng thaønh Magdebourg thaát baïi, Hoaøng đeá 

Charles V beøn giao vieäc bao vaây vaø trieät haï thaønh Magdebourg 

cho Maurice, moät tieåu vöông Đöùc, tröôùc đoù coù laàn đaõ theo phe 

Caûi Chaùnh. 

 

H60.  Khi naøo cuoäc caûi chaùnh thaønh coâng? 

 

Trong luùc bao vaây thaønh Magdebourg, tieåu vöông 

Maurice caûm thaáy mình khoâng neân tieáp tuïc uûng hoä Hoaøng đeá La 

Maõ đeå cho quaân ngoaïi quoác giaøy xeùo đaát nöôùc mình vaø chaø đaïp 

leân töï do tín ngöôõng cuûa daân toäc mình. Neân tieåu vöông Maurice 

quyeát định quay laïi đaùnh Hoaøng đeá La Maõ. Vôùi söï hoã trôï cuûa 

Hoaøng đeá Phaùp laø Henry II vaø taøn binh cuûa phe Caûi Chaùnh. Tieåu 

Vöông Maurice tieán đeán vaây đaùnh Hoaøng đeá La Maõ Charles V 

laøm cho Hoaøng đeá phaûi thua chaïy troán qua nöôùc AÙo. Sau  đoù, 

quaân Caûi Chaùnh laøm chuû đöôïc tình hình cuûa toaøn theå nöôùc Đöùc. 

Đeán naêm 1552, tieåu vöông Maurice vaø đoàng minh Caûi 

Chaùnh nhaän thaáy theá löïc cuûa Hoaøng đeá La Maõ caøng ngaøy caøng 

suy yeáu. Neân hoï gôûi vaên thö yeâu caàu Hoaøng đeá phaûi baõi boû caùc 

caám leänh, cho hoï đöôïc töï do thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi theo lôøi 

daïy trong Kinh Thaùnh vaø cho Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh đöôïc bình 

đaúng vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. Vì yeáu theá, Hoaøng đeá 

Charles V đaønh phaûi öng thuaän kyù hoaø öôùc taïi Passau, cho Giaùo 

Hoäi Caûi Chaùnh đöôïc caùc quyeàn lôïi theo nhö lôøi yeâu caàu. 

Đeán naêm 1555, moät hoäi nghị đöôïc trieäu taäp taïi 

Augsburg. Trong hoäi nghị naøy phe Caûi Chaùnh yeâu caàu Hoaøng đeá 

Charles V cho hoï đöôïc töï do tín ngöôõng voâ đieàu kieän, thöøa nhaän 

Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh laø hôïp phaùp vaø đöôïc bình đaúng vôùi Giaùo 

Hoäi Coâng Giaùo La Maõ treân moïi phöông dieän. Hoaøng đeá Charles 

V nhaän thaáy uy quyeàn cuûa mình khoâng coøn huøng maïnh nhö xöa 

nöõa, neân Hoaøng đeá phaûi haï buùt kyù hoøa öôùc vaøo ngaøy 25 thaùng 9 
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naêm 1555, theo nhö söï đoøi hoûi cuûa Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh. Hoaø 

öôùc naøy thöôøng đöôïc goïi laø Hoaø öôùc Augsburg. 

Hoäi nghị Augsburg cuõng đöa ra moät bieåu quyeát chung 

cho Giaùo hoäi ôû Đöùc laø tieåu vöông naøo theo Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh 

thì toaøn daân cuûa tieåu quoác đoù phaûi theo Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh. 

Tieåu vöông naøo theo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ thì toaøn theå 

daân chuùng cuûa tieåu quoác đoù phaûi theo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La 

Maõ. Ngöôøi daân coù quyeàn di cö qua vöông quoác maø mình choïn 

löïa đeå sinh soáng thích hôïp vôùi tín ngöôõng cuûa mình. Giaùo Hoäi 

Caûi Chaùnh đöôïc thaät söï töï do haønh đaïo töø khi coù hoaø öôùc 

Augsburg naøy. 

 

H61. Ngoaøi cuoäc caûi chaùnh cuûa Martin Luther, coù cuoäc caûi 

chaùnh naøo khaùc khoâng? 

 

Hai naêm sau ngaøy phaùt khôûi coâng cuoäc caûi chaùnh cuûa 

Martin Luther ôû Đöùc Quoác thì ôû Thuïy sĩ cuõng coù moät cuoäc caûi 

chaùnh do tu sĩ  Ulrich Zwingli phaùt đoäng. 

Ulrich Zwingli sanh ngaøy moàng 1 thaùng Gieâng naêm 

1484, taïi tỉnh Wildhans, Thuïy Sĩ. Naêm 18 tuoåi, Zwingli vaøo hoïc 

tröôøng thaàn đaïo Basel ôû Bern, Thuïy sĩ. Đeán naêm 22 tuoåi, 

Zwingli toát nghieäp cöû nhaân thaàn đaïo vaø đöôïc thuï phong linh 

muïc. Đeán naêm 32 tuoåi, Zwingli đöôïc boå nhieäm laøm linh muïc cai 

quaûn Giaùo đöôøng Thaùnh Maãu cuûa Thaønh phoá Eisiedeln. Luùc 

Zwingli 34 tuoåi, nhöng coù taøi giaûng daïy neân đöôïc boå nhieäm laøm 

linh muïc cho đaïi giaùo đöôøng Great Minster ôû Zurich. Nôi đaây, 

oâng duøng Kinh Thaùnh laøm neàn taûng cho caùc baøi giaûng choáng laïi 

vieäc buoân baùn phieáu xaù toäi, thôø hình töôïng, meâ tín dị đoan do 

haøng giaùo phaåm chuû tröông vaø caùc huû baïi cuûa Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ. 

Trong luùc nghieân cöùu Taân Öôùc, Zwingli tìm thaáy leõ đaïo 

xöng nghĩa bôûi đöùc tin vaø quyeàn toái thöôïng cuûa tín höõu laø Kinh 

Thaùnh chöù khoâng phaûi Giaùo Hoaøng. Đeán naêm 1522, Zwingli baét 
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đaàu vieát saùch choáng laïi söï kieâng aên eùp xaùc, baøi baùc giaùo đieàu 

đoäc thaân, coâng kích caùc teä traïng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La 

Maõ.  

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ leân aùn Zwingli giaûng daïy taø 

giaùo choáng laïi Giaùo hoäi, neân đaõ yeâu caàu chaùnh quyeàn duøng bieän 

phaùp thích nghi đeå buoäc Zwingli im mieäng. 

Zwingli khoâng chịu im tieáng maø coøn đoøi Hoäi Đoàng 

Thaønh Phoá Zurich môû moät cuoäc tranh bieän giöõa oâng vaø Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ, đeå đoâi beân coù đoàng cô hoäi trình baøy quan 

đieåm cuûa mình tröôùc coâng chuùng. 

Theo lôøi yeâu caàu cuûa Zwingli, moät cuoäc tranh bieän đaõ 

đöôïc Hoäi Đoàng Thaønh Phoá toå chöùc vaø khai maïc vaøo ngaøy 23 

thaùng Gieâng naêm 1523. 

Trong cuoäc tranh bieän naøy, Zwingli neâu leân 67 luaän đeà 

đaïi yù noùi: “Chỉ coù moät mình Chuùa Gieâ-su Christ laø đoái töôïng duy 

nhaát đeå thôø laïy vaø toân vinh. Đaáng Christ laø Thaày Teá Leã Thöôïng 

Phaåm duy nhaát cuûa Cô đoác nhaân vaø Ngaøi laø Đaáng Trung Baûo duy 

nhaát giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø loaøi ngöôøi. Đaáng Christ vì toäi loãi 

cuûa chuùng ta maø chịu cheát treân thaäp töï giaù moät laàn laø đuû caû.” 

Trong 67 luaän đeà naøy, Zwingli cöïc löïc choáng laïi söï thôø 

phöôïng caùc Thaùnh. OÂng cho raèng söï thôø phöôïng caùc Thaùnh laø 

phaïm toäi cuõng nhö thôø hình töôïng taø thaàn. OÂng cuõng choáng laïi 

giaùo lyù veà Luyeän Nguïc. OÂng cho raèng Luyeän Nguïc laø do loaøi 

ngöôøi bịa đaët, khoâng coù trong Kinh Thaùnh. Zwingli baøi baùc vieäc 

xöng toäi vôùi linh muïc, söï giaûi toäi vaø tín đieàu đoäc thaân. OÂng coøn 

khích baùc caû söï cai trị đoäc đoaùn cuûa haøng giaùo phaåm cuûa Giaùo 

Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. 

Sau khi nghe Zwingli trình baøy 67 luaän đeà, Hoäi đoàng 

thaønh phoá Zurich truyeàn leänh huûy boû leänh  truy toá Zwingli daïy taø 

giaùo.  Quaàn chuùng Thuïy Sĩ uûng hoä cuoäc caûi chaùnh cuûa Zwingli, 

nhieàu tu sĩ hoài tuïc, caùc tu vieän bieán thaønh tröôøng hoïc. Nhieàu tỉnh 

chaáp nhaän cuoäc caûi chaùnh, vaø thieát laäp Hoäi Đoàng Giaùo Hoäi Tin 

Laønh.  

Đeán naêm 1531, Zwingli qua đôøi, höôûng thoïï 47 tuoåi. 
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H62. Ngoaøi hai cuoäc caûi chaùnh ôû Đöùc vaø Thuïy Sĩ, coù cuoäc 

caûi chaùnh ôû xöù naøo khaùc khoâng? 

 

Möôøi baûy naêm sau cuoäc caûi chaùnh cuûa Martin Luther ôû 

Đöùc thì ôû Phaùp coù cuoäc caûi chaùnh do nhaø thaàn đaïo John Calvin 

phaùt đoäng. John Calvin hay Jean Chauvin, sanh ngaøy 10 thaùng 7 

naêm 1509 taïi Noyon, Picardie, Phaùp Quoác. 

Vôùi loøng mô öôùc trôû thaønh moät tu sĩ, John Calvin vaøo 

Đaïi hoïc Paris. Đeán naêm 19 tuoåi, John Calvin toát nghieäp cöû nhaân 

thaàn đaïo. Thaân phuï cuûa John Calvin muoán con mình boû thaàn đaïo 

đeå trôû qua ngaønh luaät khoa haàu sau naøy coù cuoäc soáng khaù hôn. 

Chieàu theo yù định cuûa thaân phuï, John Calvin vaøo Đaïi hoïc 

Orleùans laáy baèng cöû nhaân luaät. Sau đoù John Calvin vaøo Đaïi hoïc 

Bourges đeå laáy baèng tieán sĩ luaät. Trong thôøi gian naøy, John 

Calvin chaáp nhaän quan đieåm caûi chaùnh cuûa Martin Luther töø Đöùc 

lan traøn qua. John Calvin quan nieäm raèng: “Chuùng ta đöôïc cöùu 

bôûi aân đieån chôù chaúng phaûi bôûi coâng lao rieâng hay bôûi vieäc laøm 

nhaân đöùc cuûa mình, vieäc nhaân đöùc chaúng coù gì đeå cöùu roãi linh 

hoàn mình. Söï thöøa nhaän Đaáng Christ bôûi đöùc tin đeå giao thoâng 

vôùi Đöùc Chuùa Trôøi. Đoù laø söï xöng nghĩa bôûi đöùc tin.” Quan đieåm 

cuûa John Calvin hoaøn toaøn choáng laïi giaùo lyù cuûa Coâng Giaùo La 

Maõ đaõ coù töø xöa cho raèng: “Tin Chuùa chöa đuû, tín höõu muoán 

đöôïc cöùu phaûi coù vieäc laøm nhaân đöùc nöõa môùi đuû đeå đöôïc cöùu.” YÙ 

töôûng môùi cuûa John Calvin trôû thaønh phong traøo caûi chaùnh lan 

roäng maïnh trong caùc töøng lôùp daân chuùng Phaùp voán baát maõn vôùi 

giai caáp quyeàn quí vaø haøng giaùo phaåm tham nhuõng. 

Đeán naêm 1534, John Calvin ly khai vôùi Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ. Vua Francis I cuûa nöôùc Phaùp cho raèng John Calvin 

quaûng baù taø giaùo. Đeán thaùng 10 naêm 1534, vua Francis I ra saéc 

leänh đaøn aùp nhoùm tín höõu caûi chaùnh. Moät vaøi ngöôøi baïn cuûa John 

Calvin bị baét, John Calvin bị caàm tuø 2 laàn. Naêm 1535, John 

Calvin thaáy mình khoâng theå ôû Phaùp đöôïc nöõa neân phaûi chaïy qua 
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Thuïy sĩ  aån naùu taïi Basel, moät thaønh phoá coù nhieàu tín höõu theo 

phong traøo Caûi Chaùnh. 

Đeán naêm 1536, trong luùc đang ôû Basel, John Calvin cho 

ra đôøi taùc phaåm “Nhöõng Nguyeân Lyù cuûa Cô Đoác Giaùo” 

(Institutes of the Christian Religion) baèng tieáng La-tinh. John 

Calvin gôûi taùc phaåm naày đeán vua Francis I đeå minh oan cho tín 

höõu caûi chaùnh ôû Phaùp đang bị vua baét bôù. Taùc phaåm “ Nhöõng 

Nguyeân Lyù cuûa Cô Đoác Giaùo” laø moät aùng vaên thaàn đaïo giaûi luaän 

baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà đeå chöùng minh Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh laø 

chaùnh đaïo chöù khoâng phaûi laø taø giaùo. 

Giaùo lyù thaàn hoïc cuûa John Calvin khoâng nhöõng chỉ coù 

aûnh höôûng maïnh khaép Thuïy sĩ vaø Phaùp, maø coøn lan traøn qua 

Đöùc, Anh, Haø Lan, Toâ-caùch-lan vaø Hung-gia-lôïi. 

Naêm 1539, John Calvin keát hoân vôùi goaù phuï Idelette de 

Bure, thuoäc nhoùm Anabaptist. Naêm 1564, John Calvin laâm troïng 

bịnh roài qua đôøi ngaøy 27 thaùng 5, höôûng thoï đöôïc 54 tuoåi. OÂng 

đöôïc an taùng taïi nghĩa trang Cimetieøre des Rois. 

John Calvin qua đôøi đeå laïi moät heä thoáng thaàn hoïc quan 

troïng maø ngöôøi ta goïi laø hoïc thuyeát Calvin (Calvinism). Moät hoïc 

thuyeát quan troïng nhaát cuûa John Calvin đeå laïi laø thuyeát “Söï An 

Toaøn Cuûa Thaùnh Höõu” (Perseverance of the Saints). Thuyeát naøy 

cho raèng: “Taát caû nhöõng ai đaõ đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi choïn, đöôïc 

Đaáng Christ mua chuoäc [baèng huyeát Ngaøi], vaø đöôïc Đöùc Thaùnh 

Linh giuùp cho coù đöùc tin [nôi Đaáng Christ] thì đöôïc cöùu vĩnh 

vieãn. Quyeàn naêng cuûa Đöùc Chuùa Trôøi seõ giöõ nguyeân hoï trong 

nieàm tin, vaø vì vaäy hoï beàn chí cho đeán cuoái cuøng.”(All who are 

chosen by God, redeemed by Christ, and given faith by the Spirit 

are eternally saved. They are kept in faith by the power of 

Almighty God and thus persevere to the end).  

Naêm 1598 vua Henry IV ban haønh saéc leänh Nantes, cho 

pheùp Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh đöôïc töï do thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi 

vaø đöôïc bình đaúûng vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ treân moïi 

phöông dieän.   
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Daàu phaûi traûi qua caùc cuoäc baùch haïi đaãm maùu, đeán naêm 

1600, Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh coù 950 giaùo đöôøng vaø 1.250.000 tín 

höõu caûi chaùnh treân toaøn nöôùc Phaùp. 

Đeán naêm 1685, vua Phaùp laø Louis XIV, moät tín đoà ngoan 

đaïo cuûa Coâng Giaùo La Maõ, baõi boû saéc leänh Nantes cuûa vua 

Henry IV. Vì vua Louis chỉ muoán coù moät vua, moät quoác gia vaø 

moät tín ngöôõng, neân vua Louis XIV trôû laïi baét bôù Giaùo Hoäi Caûi 

Chaùnh. Söï baét bôù naøy laøm cho moät soá lôùn tín höõu caûi chaùnh phaûi 

chaïy laùnh naïn qua Anh Caùt Lôïi, Haø Lan, Baéc Myõ vaø Nam Myõ.  

 

H63. Taïi sao Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran taùch ra khoûi 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ? 

 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La maõ coù truyeàn thoáng daïy giaùo 

daân mình giaùo lyù cöùu roãi laø: “Tín höõu phaûi nhôø caäy vaøo aân đieån 

cuûa Chuùa vaø vieäc laøm thaùnh thieän cuûa mình đeå đöôïc cöùu.” Giaùo 

lyù naøy đöôïc Coâng đoàng Trent  naêm 1545 taùi xaùc nhaän laø giaùo lyù 

cöùu roãi chaùnh thöùc cuûa Coâng Giaùo La maõ.  

Nhoùm caûi chaùnh cuûa Martin Luther khoâng đoàng yù vôùi 

giaùo lyù cöùu  roãi “bôûi aân đieån coäng theâm vieäc laøm”cuûa Coâng Giaùo 

La-maõ. Vì giaùo lyù cöùu roãi cuûa phe caûi chaùnh laø: “Tín höõu đöôïc 

cöùu laø do aân đieån bôûi đöùc tin maø thoâi. Vieäc laøm laønh thaùnh thieän 

cuûa tín höõu khoâng giuùp ích đöôïc gì theâm cho söï cöùu chuoäc.” 

Söï baát đoàng yù kieán veà giaùo lyù cöùu roãi laø đoäng löïc chính 

thuùc đaåy phe caûi chaùnh taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ hoài theá 

kyû XVI, đeå thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran. 

 

H64. Luùc naøo Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh Lutheran 

thoáng nhaát giaùo lyù cöùu roãi? 

 

Giaùo lyù cöùu roãi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ  cho 

raèng, “söï cöùu chuoäc laø nhôø aân đieån cuûa Chuùa coäng theâm vieäc laøm 

thaùnh thieän cuûa tín höõu.” Nhöng giaùo lyù cöùu roãi cuûa Giaùo Hoäi 
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Tin Laønh Lutheran cho raèng, “söï cöùu chuoäc laø chỉ nhôø vaøo aân 

đieån cuûa Chuùa maø thoâi.” Vì söï baát đoàng giaùo lyù cöùu roãi naøy, maø 

hai beân xem nhau nhö thuø nghịch töø theá kyû XVI cho đeán nay.  

  Trong noå löïc thoáng nhaát Ki-toâ höõu cuûa toaø thaùnh Va-ti-

caên, vaøo naêm 1969, caùc nhaø thaàn đaïo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 

La Maõ vaø Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran baét đaàu ngoài laïi đeå tìm 

caùch thoáng nhaát giaùo lyù cöùu roãi cho hai giaùo hoäi. Sau 30 naêm 

thaûo luaän cuûa caùc nhaø thaàn đaïo cuûa hai giaùo hoäi, đeán ngaøy 31 

thaùng 10 naêm 1999, taïi Augsburg, Đöùc Quoác, đaïi dieän cuûa hai 

giaùo hoäi đoàng yù kyù thoûa hieäp thoáng nhaát  giaùo lyù cöùu roãi nhö sau: 

“Chỉ nhôø aân đieån bôûi đöùc tin vaøo coâng lao cöùu chuoäc cuûa Đöùc 

Ki-toâ chöù khoâng phaûi bôûi moät coâng traïng naøo cuûa Ki-toâ höõu.” 

Baûn thoûa hieäp treân đaõ đöôïc kyù keát giöõa Hoàng Y Edward 

Idris Cassidy, Chuû tịch Hoäi Đoàng Giaùm Muïc Vatican, Đaëc Traùch 

Thoáng Nhaát Ki-Toâ Höõu vaø Muïc sö Ishmael Noko, Bí thö  Giaùo 

Hoäi Tin Laønh Lutheran Hoaøn Caàu (Tham chieáu nhaät baùo Daily 

News, Ft. Walton Beach, Florida, 31/10/1999). 

Theo noäi dung cuûa baûn thoûa hieäp treân thì hai giaùo hoäi đaõ 

đoàng yù cho raèng tín höõu đöôïc cöùu laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin maø 

thoâi, khoâng caàn theâm vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu y nhö 

đieàu maø Giaùo Hoäi Lutheran đoøi hoûi nôi Coâng Giaùo La Maõ trong 

cuoäc caûi chaùnh cuûa hoï hoài theá kyû XVI.   

 

H65. Taïi sao Hoài Giaùo muoán tieâu dieät Do Thaùi Giaùo vaø Cô 

Đoác Giaùo? 

 

Hoài Giaùo cho raèng giaùo chuû Muhammad thaønh laäp  Hoài 

Giaùo đeå thöïc thi caùc lôøi daïy cuûa AÙp-ra-ham, cuûa Moâi-se,  cuûa 

caùc tieân tri trong Cöïu Öôùc vaø cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Nghĩa laø 

Hoài Giaùo nhaát quyeát khoâng thôø moät thaàn naøo khaùc, nhöng chỉ 

thôø moät Đöùc Chuùa Trôøi maø hoï goïi baèng tieáng AÛ-raäp laø Ilah. [Ilah 

chuyeån sang maåu töï Anh Ngöõ laø Allah, cuõng nhö chöõ Ibrahim 
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cuûa AÛ-raäp khi chuyeån sang maåu töï Anh ngöõ trôû thaønh Abraham 

(AÙp-ra-ham)]. 

Hoài Giaùo chuù troïng thi haønh đieàu raên thöù nhöùt cuûa kinh 

Koran: “Chỉ toân thôø moät Allah.” Neân Hoài Giaùo raát thuø gheùt caùc 

toân giaùo thôø đa thaàn. Kinh Koran 9:5 daïy: “Khi heát thaùng thaùnh, 

caùc ngöôi haõy gieát heát nhöõng keû theo đa thaàn giaùo ôû baát cöù nôi 

naøo ngöôi baét gaëp, haõy phuïc kích đeå baét chuùng.” Hôn nöõa, Hoài 

Giaùo khoâng thôø hình töôïng, neân raát thuø gheùt caùc toân giaùo thôø 

hình töôïng. Hoài Giaùo coi nhöõng ngöôøi thôø hình töôïng laø nhöõng 

ngöôøi dô baån khoâng đöôïc đaët chaân đeán caùc đeàn thôø Hoài Giaùo 

(Koran 9:28). 

Hoài Giaùo muoán tieâu dieät Do Thaùi Giaùo vì đaïo naøy thôø 

phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi maø ngöôøi Do Thaùi goïi theo tieáng Heâ-bô-

rô laø Eloâhiym. Chöõ Eloâhiym laø soá nhieàu cuûa chöõ El hay Eloâahh. 

Eloâhiym coù nghĩa laø nhieàu Đöùc Chuùa Trôøi hay đa thaàn. Vì vaäy, 

Hoài Giaùo cho raèng Do Thaùi Giaùo laø đaïo thôø đa thaàn đaùng bị tieâu 

dieät.  

Hoài Giaùo muoán tieâu dieät Cô Đoác Giaùo, vì tröôùc theá kyû 

16, Cô Đoác Giaùo coù hai nhaùnh đaïo laø Chaùnh Thoáng Giaùo vaø 

Coâng Giaùo La Maõ. Hai nhaùnh đaïo naøy chieâm ngöôõng hay thôø 

phöôïng aûnh töôïng cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, Đöùc Meï vaø caùc Thaùnh. 

Neân Hoài Giaùo cho raèng Cô Đoác Giaùo laø đaïo thôø hình töôïng. Hoài 

Giaùo cuõng thuø gheùt giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi cuûa Cô Đoác 

Giaùo, vì hoï cho đoù laø thôø phöôïng ba Đöùc Chuùa Trôøi. Hoài Giaùo 

coøn thaáy Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Coâng Giaùo La Maõ thôø phöôïng 

Đöùc Chuùa Trôøi, Đöùc Chuùa Gieâ-su, Đöùc Meï vaø caùc Thaùnh, neân bị 

Hoài Giaùo xem laø đaïo thôø đa thaàn, đi ngöôïc laïi thuyeát thôø đoäc 

thaàn cuûa AÙp-ra-ham maø Hoài Giaùo nghieâm tuùc tuaân theo. 

Theo Kinh Koran, đoaïn 9, Giaùo chuû Muhammad coâng 

khai keâu goïi tín đoà Hoài Giaùo ôû khaép nôi haõy chieán đaáu choáng laïi 

Do Thaùi Giaùo, Cô Đoác Giaùo vaø nhöõng ngöôøi khoâng theo Allah 

vaø tieân tri cuûa Ngaøi laø Muhammad. Hoài Giaùo baét ngöôøi khoâng 

theo Hoài Giaùo đoùng thueá thaân vaø lieät hoï vaøo thaønh phaàn thaáp 

keùm cuûa xaõ hoäi Hoài Giaùo. 
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H66. Taïi sao Cô Đoác Giaùo coù nhieàu cuoäc thaùnh chieán vôùi 

Hoài Giaùo? 

 

   Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su thaêng thieân, caùc söù đoà cuûa 

Chuùa ôû laïi rao truyeàn Tin Laønh laøm cho Cô Đoác Giaùo baønh 

tröôùng maïnh khaép AÂu Chaâu. Đeán theá kyû VI thì Cô Đoác Giaùo đaõ 

lan traøn đeán vuøng Baéc Phi vaø Trung Đoâng, bao goàm caû baùn đaûo 

AÛ-raäp ( Saudi Arabia, Yemen vaø Oman). 

Naêm 610, Muhammad thaønh laäp Hoài Giaùo ôû Mecca, thuû 

đoâ cuûa nöôùc AÛ-raäp Saudi. Sau khi Muhammad qua đôøi naêm 632, 

quaân Hoài Giaùo xua quaân đaùnh chieám troïn baùn đaûo AÛ-raäp, 

Palestine, I-raéc, Syria vaø Gieâ-ru-sa-lem. Đeán naêm 640 quaân Hoài 

Giaùo đaùnh chieám Ai caäp vaø Baéc Phi. Haàu heát soá tín höõu Cô Đoác 

vaøo khoaûng moät trieäu ngöôøi ôû vuøng naøy đeàu bị quaân Hoài Giaùo 

tieâu dieät. Naêm 711, Hoài Giaùo xua quaân đeán AÂu Chaâu, đaùnh 

chieám xöù Taây Ban Nha, nöôùc theo Cô Đoác Giaùo. Naêm 732 

Charles Martel đaùnh baät Hoài Giaùo ra khoûi nöôùc Phaùp. Naêm 1200 

quaân Hoài bị đaåy lui ra khoûi Taây Ban Nha. Nhôø caùc cuoäc chieán 

thaéng naøy maø đaõ ngaên chaën đöôïc quaân Hoài Giaùo xaâm chieám AÂu 

Chaâu theo Cô Đoác Giaùo. Trong luùc xua quaân xaêm laán AÂu Chaâu, 

Hoài Giaùo cuõng xua quaân đaùnh chieám Ba Tö, caùc nöôùc ôû Trung AÙ 

vaø Baéc AÁn nhö Pakistan vaø Afghanistan, roài đuïng phaûi quaân cuûa 

nhaø Đöôøng ôû Trung Quoác vaøo naêm 751 taïi bôø soâng Talas. 

Trong thôøi gian quaân Hoài Giaùo chieám đoùng Gieâ-ru-sa-

lem, hoï phaù huûy caùc giaùo đöôøng Cô Đoác Giaùo, ngaên caám giaùo 

daân thôø phöôïng Chuùa vaø baét caàm tuø caùc linh muïc. Quaân Hoài coøn 

ngöôïc đaõi tín höõu töø AÂu Chaâu đeán haønh höông xöù thaùnh nhö 

đaùnh đaäp, cöôùp giaät hay gieát cheát hoï. 

Naêm 1091, quaân Hoài Giaùo taán coâng thaønh Byzantine 

(Constantinople), Thoå Nhĩ  Kyø, nôi đaët toøa thaùnh cuûa Chaùnh 

Thoáng Giaùo, thuoäc Đoâng Giaùo Hoäi. Hoaøng đeá Alexius 
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Comnenus, đöùng đaàu Chaùnh Thoáng Giaùo, göûi vaên thö yeâu caàu 

Giaùo Hoaøng ôû Vatican đöa quaân tieáp cöùu.  

Nhöõng đoaøn Thaäp Töï Quaân đöôïc thaønh laäp nhö sau: 

 

         Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Nhaát (1096 -1099)  

Naêm 1091, Giaùo Hoaøng Urban II cho ngöôøi coå đoäng 

thaønh laäp đoaøn Thaäp Töï Quaân đeå giuùp Chaùnh Thoáng Giaùo đaåy 

quaân Hoài Giaùo ra khoûi Constantinople vaø giaûi phoùng thaùnh địa 

Gieâ-ru-sa-lem ra khoûi tay Hoài Giaùo, haàu cho giaùo daân töø AÂu 

Chaâu coù töï do đi haønh höông vieáng thaêm moä Chuùa ôû thaùnh địa 

Gieâ-ru-sa-lem. 

Đeán naêm 1096, Đoaøn Thaäp Töï Quaân 80.000 ngöôøi đaõ 

đöôïc thaønh laäp ôû Phaùp vaø YÙ. Do caùc hieäp sĩ chuyeân nghieäp chỉ 

huy, hoï keùo Đoaøn Thaäp Töï Quaân naøy tröïc chỉ thaùnh địa Gieâ-ru-

sa-lem. Khi đoaøn quaân đeán đöôïc Boporus thì bị quaân Hoài Giaùo 

Thoå Nhĩ Kyø baát thaàn taán coâng laøm toån thaát raát nhieàu sanh maïng. 

Sau traän chieán naøy, Đoaøn Quaân Thaäp Töï tieáp tuïc di chuyeån veà 

höôùng thaùnh địa Gieâ-ru-sa-lem. Khi đeán An-ti-oát hoï vaây đaùnh 

thaønh An-ti-oát, vaø chieám đöôïc thaønh naøy vaøo khoaûng thaùng saùu 

naêm 1098. Sau khi chieám đöôïc thaønh An-ti-oát, đoaøn Quaân Thaäp 

Töï tröïc chỉ thaùnh địa Gieâ-ru-sa-lem. Moät naêm sau, đoaøn Quaân 

Thaäp Töï đeán đöôïc Gieâ-ru-sa-lem. Vì thaønh phoá naøy coù ít quaân 

Hoài Giaùo phoøng thuû, neân sau moät thaùng bao vaây, đoaøn Thaäp Töï 

Quaân chieám thaønh phoá naøy ngaøy 15-7-1099. Khi chieám đöôïc 

Gieâ-ru-sa-lem, Thaäp Töï Quaân ra leänh caám ngöôøi Hoài Giaùo aên 

chay trong thaùng thaùnh Ramadan, khoâng đöôïc söûa chöõa đeàn thôø 

cuõ hay xaây đeàn thôø môùi vaø khoâng đöôïc leân thaùp cao đoïc kinh 

caàu nguyeän. Sau đoù Đoaøn Thaäp Töï Quaân đöa moät ngöôøi cuûa hoï 

leân laøm vua Gieâ-ru-sa-lem maø hoï goïi laø “Ngöôøi Baûo Veä Moä 

Thaùnh.” Đoaøn Thaäp Töï Quaân cuõng thaønh laäp caùc caên cöù chieán 

löôïc ôû Edessa, Tripoli vaø An-ti-oát đeå baûo veä Gieâ-ru-sa-lem. 
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        Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Hai (1146 -1149) 

Sau khi Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù nhaát ruùt veà AÂu Chaâu, 

vöông quoác Gieâ-ru-sa-lem daàn daàn suy yeáu. Naêm 1144, quaân 

Hoài Giaùo töø AÛ raäp vaø Thoå Nhĩ Kyø keùo đeán đaùnh laáy thaønh 

Edessa. Edessa laø moät caên cöù chieán löôïc quan troïng đeå baûo veä 

Gieâ-ru-sa-lem. Giaùo Hoaøng Eugene III ra leänh thaønh laäp Đoaøn 

Thaäp Töï Quaân do Hoaøng đeá Phaùp laø Louis VII vaø Hoaøng đeá 

nöôùc YÙ laø Conrad III chỉ huy đeå đaùnh quaân Hoài Giaùo laáy laïi 

thaønh Edessa. Naêm 1147 đoaøn Thaäp Töï Quaân leân đöôøng tieán 

đeán Thoå Nhĩ Kyø đeå taùi chieám thaønh Edessa. Khi vöøa đeán vuøng 

Tieåu AÙ thì bị quaân Hoài Giaùo đaùnh tan raõ. Naêm 1149, soá Thaäp Töï 

Quaân soáng soùt chaïy thoaùt veà AÂu Chaâu.  

 

        Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Ba (1189 -1192) 

ÔÛ döôùi quyeàn chỉ huy cuûa töôùng Saladin, quaân Hoài Giaùo 

đaùnh vaø chieám laïi đöôïc Gieâ-ru-sa-lem vaøo naêm 1187 vaø caùc caên 

cöù chieán löôïc đeå baûo veä Gieâ-ru-sa-lem. 

Khi hay tin quaân Hoài Giaùo đaùnh chieám đöôïc thaùnh địa 

Gieâ-ru-sa-lem vaø caùc caên cöù chieán löôïc đeå baûo veä Gieâ-ru-sa-

lem. Giaùo Hoaøng Clement III voäi vaøng ra leänh chieâu moä đoaøn 

Thaäp Töï Quaân 60.000 ngöôøi đeå giaûi phoùng thaùnh địa vaø Moä 

Thaùnh Chuùa. Giaùo Hoaøng giao nhieäm vuï chỉ huy đaïo quaân naøy 

cho vua nöôùc Phaùp laø Philip Augustus II, vua nöôùc Đöùc laø 

Frederick Barbarossa vaø vua nöôùc Anh laø Richard I. Đeán naêm 

1189, ba vua keùo quaân tröïc chỉ Gieâ-ru-sa-lem. Sau hai naêm 

chinh chieán, đoaøn Thaäp Töï Quaân đaùnh laáy laïi đöôïc caùc cöù đieåm 

chieán löôïc quan troïng, nhöng khoâng chieám đöôïc Gieâ-ru-sa-lem, 

vì bị quaân Hoài Giaùo chaën đöùng ôû thaønh phoá Acre, phía baéc thaønh 

Gieâ-ru-sa-lem. 

Đeán naêm 1192, hai beân khoâng thaéng nhau đöôïc neân kyù 

hieäp định đình chieán. Töôùng Saladin đoàng yù cho tín höõu Cô Đoác 

đöôïc thaêm vieáng Gieâ-ru-sa-lem vaø caùc nôi thaùnh. Töôùng Saladin 

cuõng đoàng yù nhöôïng moät phaàn đaát doïc theo bôø Địa Trung Haûi đeå 

cho tín höõu Cô Đoác sinh soáng. 
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     Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Tö (1202 -1205) 

Naêm 1198, Innocent III leân ngoâi Giaùo Hoaøng, ngöôøi 

noùng loøng muoán giaûi phoùng thaùnh địa Gieâ-ru-sa-lem khoûi quaân 

Hoài Giaùo. Giaùo Hoaøng lieàn phaùi ngöôøi đi khaép AÂu Chaâu tuyeån 

moä binh sĩ đeå thaønh laäp moät đoaøn Thaäp Töï Quaân. Muïc đích cuûa 

Giaùo Hoaøng laø đöa đoaøn quaân naøy đeán Ai-caäp đeå đaùnh baïi quaân 

Hoài Giaùo cuûa töôùng Saladin, roài môùi keùo quaân đeán giaûi phoùng 

Gieâ-ru-sa-lem. 

Đeán naêm 1202, đoaøn Thaäp Töï Quaân 20.000 ngöôøi đöôïc 

thaønh laäp, đaët döôùi quyeàn chỉ huy cuûa caùc thuû laõnh hieäp sĩ YÙ vaø 

Đöùc. Đaàu tieân, hoï daãn đoaøn quaân đeán Venice đeå möôùn taøu buoân 

đöa hoï đeán Ai-caäp baèng đöôøng bieån. Nhöng sau khi taøu rôøi beán, 

đoaøn quaân tröïc chỉ thaønh phoá Constantinople, thuû đoâ cuûa Đoâng 

Đeá Quoác, vaø laø nôi Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng Phöông đaët toøa 

thaùnh. Cuõng neân bieát theâm laø trong luùc naøy Chaùnh Thoáng Giaùo 

Đoâng Phöông đaõ taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ, vaø baát phuïc 

tuøng Giaùo Hoaøng ôû Vatican. 

Sau vaøi ngaøy, đoaøn taøu caäp beán Constantinople, quaân 

döôùi taøu keùo leân giao chieán vôùi quaân cuûa Đoâng Đeá Quoác. Sau ba 

ngaøy giao tranh, đoaøn Thaäp Töï Quaân chieám đöôïc thaønh phoá 

Constantinople. Đeán naêm 1205, đoaøn Thaäp Töï Quaân chieám troïn 

laõnh thoå cuûa Đoâng Đeá Quoác. Sau khi chieám đöôïc Đoâng Đeá 

Quoác, Vatican đaët teân môùi cho laõnh thoå naøy laø “Đeá Quoác La-tinh 

Constantinople.” Ban đaàu, Giaùo Hoaøng Innocent III raát caêm giaän 

caùc thuû laõnh cuûa đoaøn Thaäp Töï Quaân, đaõ khoâng tuaân leänh cuûa 

ngöôøi laø keùo quaân đeán đaùnh quaân Hoài Giaùo ôû Ai caäp, maø laïi 

đem quaân đaùnh Đoâng Đeá Quoác ôû Constantinople; gaây caûnh “gaø 

nhaø boâi maët đaù nhau.” Nhöng veà sau, Giaùo Hoaøng cho đoù laø yù 

Chuùa đeå thoáng nhaát Đoâng vaø Taây Giaùo Hoäi. Traùi laïi, Đoâng Đeá 

Quoác khoâng chaáp nhaän “đaây laø yù Chuùa” neân môû cuoäc tröôøng kyø 

khaùng chieán choáng laïi cuoäc chieám đoùng cuûaVa-ti-can. Đeán naêm 

1261, Đoâng Đeá Quoác laáy laïi đöôïc thuû đoâ Constantinople vaø 

chaám döùt “Đeá Quoác La-tinh Constantinople.” Töø đoù, Chaùnh 



Lòch Söû Cô Ñoác Giaùo 

 

128 

Thoáng Giaùo (Đoâng Giaùo Hoäi) vaø Coâng Giaùo La Maõ (Taây Giaùo 

Hoäi) coi nhau nhö thuø nghịch cho đeán ngaøy nay. 

 

         Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Naêm (1217- 1221) 

Naêm 1217, vua Andrew cuûa Hung-gia-lôïi, ôû AÂu Chaâu, töï 

yù thaønh laäp moät Đoaøn Thaäp Töï Quaân. Khi Đoaøn Thaäp Töï Quaân 

đaõ đöôïc thaønh laäp xong, vua Andrew keùo đoaøn quaân naøy đeán 

đaùnh vaø chieám đöôïc thaønh phoá Dannietta cuûa Ai-caäp. Quaân Hoài 

Giaùo Ai-caäp đeà nghị vôùi vua Andrew laø neáu vua chịu traû laïi 

thaønh phoá Dannietta cho Ai-caäp thì hoï seõ traû laïi thaùnh địa Gieâ-

ru-sa-lem cho Coâng Giaùo La Maõ. Nhöng vua Andrew baùc boû đeà 

nghị naøy, roài keùo quaân tieán đeán đaùnh thaønh phoá Cairo, nhöng bị 

quaân Hoài phaûn coâng maïnh vaø tieâu dieät troïn đoaøn quaân cuûa vua 

Andrew vaøo naêm 1221. 

 

     Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Saùu (1227 -1229) 

Khi leân ngoâi, vua Frederick II höùa vôùi Giaùo Hoaøng 

Innocent III laø seõ tuyeån moä binh maõ đeå giaûi phoùng Gieâ-ru-sa-

lem khoûi tay Hoài Giaùo. Đeán naêm 1227 vua Frederick II tuyeån 

moä đöôïc moät đoaøn Thaäp Töï Quaân. Vua Frederick II cuøng binh 

maõ xuoáng taøu taïi beán Brindisi đeå đi đeán Thaùnh Địa baèng đöôøng 

bieån. Khi đeán đöôïc Palestine, vua Frederick II thöông thuyeát vôùi 

vua Ai-caäp. Vua Ai-caäp đoàng yù nhöôïng cho vua Frederick II 

thaønh Gieâ-ru-sa-lem, Gioáp-beâ, Na-xa-reùt, Beát-leâ-hem vaø con 

đöôøng chieán löôïc noái lieàn caùc thaønh phoá đoù vôùi  thaønh Acre. 

Naêm 1229, vua Frederick II tieán vaøo thaønh Gieâ-ru-sa-lem, roài töï 

toân mình laø Hoaøng đeá cuûa Gieâ-ru-sa-lem. Khi hay tin Frederick 

xöng mình laø Hoaøng đeá cuûa Gieâ-ru-sa-lem maø khoâng coù söï chaáp 

thuaän cuûa Va-ti-can laøm cho Giaùo Hoaøng Gregory IX raát caêm 

phaãn. Nhöng toaøn daân AÂu Chaâu raát vui möøng toân vua Frederick 

II laø ngöôøi anh huøng giaûi phoùng Gieâ-ru-sa-lem maø khoâng toán đeán 

xöông maùu cuûa binh sĩ. 

 

         Đoaøn Thaäp Töï Quaân Thöù Baûy (1248 -1270) 
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Đeán naêm 1244, quaân Hoài Giaùo töø Ai-caäp tieán đeán đaùnh 

chieám laïi Gieâ-ru-sa-lem khoûi tay Cô Đoác Giaùo. Giaùo Hoaøng 

Innocent IV coå đoäng thaønh laäp Đoaøn Thaäp Töï Quaân đeå laáy laïi 

Gieâ-ru-sa-lem. Vua Louis IX cuûa Phaùp, laõnh traùch nhieäm chỉ huy 

cuoäc vieãn chinh. Vaøo naêm 1248, vua Louis IX đieàu đoäng binh 

maõ xuoáng taøu qua Ai-caäp, roài töø đoù seõ duøng đöôøng boä đeå tieán 

đeán Gieâ-ru-sa-lem. Treân đöôøng tieán quaân töø Ai caäp đeán Gieâ-ru-

sa-lem, bị quaân Hoài Giaùo chaën đaùnh doïc đöôøng, toån thaát naëng 

neà. Sau boán naêm vieãn chinh, đoaøn Thaäp Töï Quaân khoâng đeán 

đöôïc Gieâ-ru-sa-lem, đaønh phaûi ruùt taøn quaân veà AÂu Chaâu. Đeán 

naêm 1267, vua Louis IX quyeát định keùo quaân qua giaûi phoùng 

Gieâ-ru-sa-lem moät laàn nöõa. Khi đoaøn quaân vöøa đeán đöôïc Tunis 

thì bị beänh dịch cheát raát nhieàu. Vua Louis IX cuõng laâm beänh roài 

cheát trong côn dịch naøy taïi Tunis vaøo naêm 1270. Keå töø cuoäc thaát 

baïi cuûa Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù baûy, caû AÂu Chaâu khoâng coù ai 

coøn nhueä khí đeå thaønh laäp theâm caùc Đoaøn Thaäp Töï Quaân đi 

đaùnh Hoài Giaùo nöõa. Thaønh Gieâ-ru-sa-lem phaûi ôû laâu daøi trong 

tay cuûa Hoài Giaùo. 
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     COÂNG GIAÙO & TIN LAØNH 

 

 

H67. Đaïo Coâng Giaùo La Maõ truyeàn đeán Vieät Nam vaøo 

naêm naøo?  

 

Theo Khaâm Định Vieät  Söû  Thoâng Giaùm Cöông Muïc, 

vaøo naêm 1533, thuoäc đôøi vua Leâ Trang Toân đang trị vì, coù moät 

giaùo sĩ  ngöôøi Boà Đaøo Nha, thuoäc doøng Đa Minh, teân laø I-neâ-

khu, duøng đöôøng bieån leûn vaøo giaûng đaïo Coâng Giaùo ôû laøng Ninh 

Cöôøng vaø laøng Quaàn Anh thuoäc huyeän Nam Chaân vaø laøng Traø 

Luõ thuoäc huyeän Giao Thuûy, traán Sôn Nam, nay laø tỉnh Nam Định 

thuoäc Baéc Phaàn Vieät Nam. Traùi laïi, coù taøi lieäu cho raèng caùc linh 

muïc thuoäc Doøng Teân laø nhöõng nhaø truyeàn giaùo tieân phong đeán 

Vieät Nam giaûng đaïo Coâng Giaùo töø naêm 1615 đeán naêm 1659. 

Theo taøi lieäu cuûa Giaùo sĩ Đaéc Loä (Alexandre de Rhodes) 

thì vaøo thôøi Trịnh Traùng, töùc laø vaøo khoaûng naêm 1627, Doøng Teân 

töø Ma-cao gôûi moät soá giaùo sĩ đeán giaûng đaïo Coâng Giaùo ôû Cöûa 

Baïng, thuoäc tỉnh Thanh Hoùa, Baéc Phaàn, Vieät Nam. Nhöõng giaùo 

sĩ naøy noùi thoâng thaïo tieáng Vieät neân thu huùt đöôïc moät soá taân 

toøng khieán cho đaïo Coâng Giaùo phaùt trieån maïnh trong quaàn 

chuùng Vieät Nam. 

Naêm 1658, Giaùo Hoaøng phong Linh muïc Pallu vaø 

Lambert de la Motte, ngöôøi Phaùp, laøm Giaùm muïc đaûm traùch vieäc 

truyeàn baù đaïo Coâng Giaùo ôû Đoâng Döông vaø cai quaûn giaùo phaän 

Đaøng Trong (Mieàn Nam) vaø Đaøng Ngoaøi (Mieàn Baéc). Hai giaùo 

phaän naøy đöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1659. 
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Caùc giaùo sĩ Doøng Teân Boà Đaøo Nha khoâng chịu laøm vieäc 

döôùi quyeàn đieàu khieån cuûa hai Giaùm muïc ngöôøi Phaùp, Pallu vaø 

Lambert de la Motte. Neân đeán naêm 1862, Giaùo Hoaøng ra leänh 

cho caùc Giaùo sĩ Doøng Teân Boà Đaøo Nha ruùt ra khoûi Vieät Nam. 

Đeán naêm 1864, Giaùo Hoaøng cho pheùp Hoäi Truyeàn Giaùo Thöøa 

Sai Paris đeán Vieät Nam vaø đoäc quyeàn truyeàn đaïo Coâng Giaùo cho 

xöù naøy. Đeán naêm 1933, Linh muïc Nguyeãn Baù Toøng đöôïc phong 

laøm Giaùm muïc cho giaùo phaän Phaùt Dieäm. Linh muïc Nguyeãn Baù 

Toøng laø ngöôøi Vieät đaàu tieân đöôïc giöõ chöùc vuï cao caáp naøy. 

Naêm 1960, Giaùo Hoaøng Gioan XXIII ra saéc chỉ 

Venerabilium Nostrorum thieát laäp haøng giaùo phaåm Vieät Nam. 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam chia laøm 3 Toång Giaùo Phaän: (1) 

Toång Giaùo Phaän Haø Noäi do Toång Giaùm Muïc Trịnh Nhö  Khueâ 

cai quaûn. (2) Toång Giaùo Phaän Hueá do Toång Giaùm Muïc Ngoâ 

Đình Thuïc cai quaûn. (3) Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn do Toång Giaùm 

Muïc Nguyeãn Vaên Bình cai quaûn. 

Naêm 1976, sau khi nöôùc Vieät Nam thoáng nhaát, Linh muïc 

Trịnh Nhö Khueâ đöôïc boå nhieäm chöùc vuï Hoàng Y. Linh muïc 

Trịnh Nhö Khueâ laø vị Hoàng Y ngöôøi Vieät đaàu tieân cuûa Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo Vieät Nam. 

Luùc ban đaàu, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù moät soá giaùo lyù 

khoâng thích hôïp vôùi phong tuïc vaø taäp quaùn coå truyeàn cuûa Vieät 

Nam; nhö caám giaùo daân thôø cuùng cha meï, oâng baø toå tieân, neân đaõ 

gaây ra söï nghi kî trong giôùi vua chuùa quan quyeàn Vieät Nam. Söï 

nghi kî naøy đaõ đöa đeán vieäc caám đaïo vaø baét bôù đaïo khuûng 

khieáp, nhaát laø trong thôøi trị vì cuûa caùc vua Minh Maïng, Thieäu Trị 

vaø Töï Đöùc (1833-1883). Vaøo ngaøy 6-1-1833, vua Minh Maïng ra 

chieáu chỉ caám đaïo Coâng Giaùo treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam. 

Chieáu chỉ naøy baét giaùo daân Coâng Giaùo phaûi boû đaïo. Caùc linh 

muïc Vieät Nam khoâng boû đaïo bị khaéc chöõ treân traùn vaø löu đaøy 

đeán nhöõng nôi röøng thieâng nöôùc đoäc. Giaùo sĩ ngoaïi quoác vaøo 

Vieät Nam giaûng đaïo baát hôïp phaùp seõ bị töû hình. Cuoäc caám đaïo 

naøy đaõ laøm cho moät soá giaùo daân Coâng Giaùo phaûi bị tuø đaøy, bị tra 

taán daõ man, coù khoaûng 130.000 giaùo daân phaûi chịu tuaän đaïo. Khi 
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bị aùp löïc cuûa chaùnh phuû Phaùp, Söù thaàn Phan Thanh Giaûn đaïi 

dieän cho Hoaøng Trieàu Vieät Nam kyù hoaø öôùc vôùi Phaùp vaøo ngaøy 

5-6-1862. Theo hoaø öôùc naøy, Vieät Nam nhöôøng cho ngöôøi Phaùp 

Coân Đaûo vaø ba tỉnh mieàn Đoâng Nam Kyø goàm coù tỉnh Gia Định, 

Định Töôøng vaø Bieân Hoøa. Hoøa öôùc naøy cho ngöôøi Phaùp vaø ngöôøi 

Taây Ban Nha đöôïc töï do vaøo Vieät Nam giaûng đaïo, vaø cho pheùp 

daân Vieät Nam töï do theo đaïo Coâng Giaùo. Nhôø hoøa öôùc Nhaâm 

Tuaát (1862) cuøng vôùi hoøa öôùc Giaùp Tuaát (1874) vaø Giaùp Thaân 

(1884) maø đaïo Coâng Giaùo khoâng coøn bị caùc vua chuùa Vieät Nam 

baét bôù saùt haïi theâm nöõa. 

Daàu phaûi traûi qua caùc cuoäc baùch haïi thaûm khoác, Giaùo 

Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam vaãn toàn taïi maïnh cho đeán ngaøy nay 

vôùi khoaûng 8.000.000 giaùo daân, tính vaøo khoaûng naêm 2008. 

 

H68. Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam thaønh laäp vaøo naêm 

naøo? 

 

     Naêm1887, Muïc sö Tieán sĩ Albert Benjamin Simpson 

saùng laäp Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (The Christian and 

Missionary Alliance) taïi Hoa Kyø. Trong thôøi gian Giaùo Hoäi Phuùc 

AÂm Lieân Hieäp vöøa môùi thaønh laäp, Muïc sö A. B. Simpson xem 

Vieät Nam laø moät trong nhöõng coâng tröôøng truyeàn giaùo öu tieân 

cuûa Giaùo Hoäi ôû AÙ Chaâu. 

Naêm 1893, Muïc sö A. B. Simpson đeán Singapore đeå gaëp 

Giaùo sĩ David Lelacheur, Tröôûng Đoaøn Truyeàn Giaùo Lieân Hieäp 

AÙ Chaâu, ngöôøi vöøa vieáng thaêm thaønh phoá Saøi Goøn. Muïc đích cuûa 

cuoäc gaëp gôõ naøy laø đeå nghe Giaùo sĩ Lelacheur töôøng trình laïi 

cuoäc thaêm vieáng Saøi Goøn vöøa qua. Trong cuoäc töôøng trình naøy, 

Giaùo sĩ David Lelacheur cho Muïc sö  A. B. Simpson bieát laø caùnh 

cöûa giaûng Tin Laønh cho ngöôøi Vieät Nam đaõ môû; ngöôøi Vieät saün 

loøng nghe khi Tin Laønh đem đeán giaûng cho hoï. 

Sau khi nghe lôøi töôøng trình cuûa Giaùo sĩ Lelacheur, Muïc 

sö A. B. Simpson noùng loøng muoán göûi giaùo sĩ qua Vieät Nam 
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truyeàn giaùo ngay lieàn sau đoù, nhöng khoâng theå thöïc hieän đöôïc, vì 

theo khoaûn 9 cuûa Hoøa Öôùc Giaùp Tuaát, vaø khoaûn 14 cuûa Hoøa Öôùc 

Giaùp Thaân kyù keát giöõa Chaùnh phuû Phaùp vaø trieàu đình Vieät Nam 

thì chỉ coù giaùo sĩ ngöôøi Phaùp vaø Taây Ban Nha môùi coù quyeàn 

truyeàn giaùo trong nöôùc Vieät Nam maø thoâi. Khi veà đeán Hoa Kyø, 

Muïc sö A. B. Simpson lieàn phaùi Giaùo sĩ C. H. Reeves đeán Trung 

Hoa đeå thaønh laäp moät cô sôû truyeàn giaùo ôû Quaûng Taây, keá caïnh 

nöôùc Vieät Nam. Vieäc thaønh laäp cô sôû truyeàn giaùo naøy laø nhaèm 

muïc đích laøm đieåm töïa đeå đem Tin Laønh đeán 20 trieäu ngöôøi Vieät 

Nam xuyeân qua bieân giôùi Vieät Hoa. 

Naêm 1897, Giaùo sĩ C. H. Reeves vöôït bieân giôùi Hoa Vieät 

đeå thaêm vieáng moät tieàn đoàn cuûa quaân đoäi Phaùp ôû tỉnh Laïng Sôn, 

Baéc Phaàn, Vieät Nam. Giaùo sĩ C. H. Reeves đöôïc sĩ quan vaø binh 

lính Phaùp đoùn tieáp töû teá. 

Naêm 1899, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp phaùi Giaùo sĩ 

R. A. Jaffray töø Hoa Nam, Trung Hoa, duøng thuyeàn theo soâng 

Hoàng đeán Haø Noäi đeå tìm nôi đaët cô sôû truyeàn giaùo, nhöng khoâng 

đöôïc chaùnh quyeàn Phaùp hoan ngheânh. Giaùo sĩ R.A. Jaffray phaûi 

trôû laïi Trung Hoa.  

Naêm 1902, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp göûi OÂng Baø 

Giaùo sĩ Sylvian Dayan, ngöôøi Gia Naõ Đaïi noùi tieáng Phaùp, đeán 

Haûi Phoøng đeå truyeàn giaùo, nhöng khoâng ôû đöôïc laâu vì cuõng bị 

chaùnh quyeàn Phaùp choáng đoái, neân phaûi rôøi boû Vieät Nam sang 

Trung Hoa. 

Naêm 1911, Giaùo sĩ R. A. Jaffray laïi đöa daãn Giaùo sĩ Paul 

M. Hosler vaø Giaùo sĩ G. Lloyd Hughes đeán Đaø Naüng đeå laäp cô 

sôû truyeàn giaùo. Laàn naøy hoï tieáp xuùc vôùi Giaùo sĩ  Bonnet đeå mua 

laïi cô sôû cuûa Thaùnh Thö Coâng Hoäi Anh Quoác (British and 

Foreign Bible Society), toïa laïc ôû goùc đöôøng Khaûi Định vaø 

Nguyeãn Hoaøng đeå laøm cô sôû truyeàn giaùo maø khoâng gaëp moät caûn 

trôû naøo töø chaùnh quyeàn Phaùp. 

Sau khi taïo maõi đöôïc cô sôû, Giaùo sĩ R. A. Jaffray, Giaùo sĩ 

Paul M. Hosler vaø Giaùo sĩ G. Lloyd Hughes qua Höông Caûng đeå 

chuaån bị cho coâng cuoäc truyeàn giaùo laâu daøi ôû Vieät Nam. Sau đoù, 
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Giaùo sĩ R. A. Jaffray đöôïc giao phoù moät nhieäm vuï khaùc, neân 

khoâng trôû laïi Vieät Nam đöôïc. Giaùo sĩ G. Lloyd Hughes đöôïc 

phaùi đi truyeàn giaùo ôû Trung Hoa, roài qua đôøi ôû đoù. Chỉ coù OÂng 

Baø Giaùo sĩ Paul M. Hosler trôû laïi Đaø Naüng hoïc tieáng Vieät đeå baét 

đaàu coâng taùc truyeàn giaûng Tin Laønh cöùu roãi cho đoàng baøo Vieät 

Nam maø khoâng gaëp moät moät caûn trôû naøo töø chaùnh quyeàn Phaùp. 

Sau khi thaáy tình hình coù veû thuaän lôïi cho coâng cuoäc 

truyeàn giaùo, vaøo naêm 1912, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp göûi 

theâm hai giaùo sĩ ngöôøi Myõ đeán Đaø Naüng. Töø naêm 1913 đeán naêm 

1914, Hoäi Truyeàn Giaùo göûi theâm moät giaùo sĩ  ngöôøi Anh, hai 

giaùo sĩ ngöôøi Na-Uy vaø boán giaùo sĩ ngöôøi Gia Naõ Đaïi đeán Vieät 

Nam đeå thaønh laäp theâm cô sôû truyeàn giaùo ôû Hoäi An.  

Naêm 1914, đeä nhaát theá chieán buøng noå. Sang đaàu naêm 

1915, caùc giaùo sĩ cuûa Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp môû theâm đöôïc cô 

sôû truyeàn giaùo ôû Haø Noäi vaø Haûi Phoøng. 

Trong thôøi gian theá giôùi đaïi chieán thöù nhaát, chaùnh quyeàn 

Phaùp nghi ngôø caùc giaùo sĩ cuûa Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp coù 

theå laøm đieäp vieân cho Đöùc, neân đeán cuoái naêm 1915, chaùnh 

quyeàn Phaùp truïc xuaát 4 giaùo sĩ coù teân baèng tieáng Đöùc ra khoûi 

Vieät Nam. Caùc giaùo sĩ bị truïc xuaát goàm coù Giaùo sĩ E. F. Irwin, 

OÂng Baø Giaùo sĩ Hosler vaø Giaùo sĩ A. H. Birkel. Ngoaøi vieäc truïc 

xuaát giaùo sĩ, chaùnh quyeàn Phaùp coøn ra nghị định đoùng cöûa caùc 

nhaø thôø vaø caùc cô sôû truyeàn giaùo chỉ tröø cô sôû truyeàn giaùo ôû Đaø 

Naüng. Cuõng ôû cuoái naêm 1915 naøy, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp 

đaõ thaønh laäp đöôïc chi hoäi Queá Sôn, Hoäi An, Tröôøng An, Đaïi An, 

Qui Nhôn, Nam OÂ, Vinh, Nha Trang, Ninh Hoøa, Caåm Long vaø 

Quaûng Ngaõi. 

Naêm 1916, Giaùo sĩ R. A. Jaffray, đaïi dieän Hoäi Truyeàn 

Giaùo Phuùc AÂm Lieân Hieäp, töø Hoa Nam đeán hoäi kieán vôùi vị Toaøn 

Quyeàn Đoâng Döông, đeå baûo đaûm raèng caùc hoaït đoäng cuûa giaùo sĩ 

thuoäc Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp đeàu thuaàn tuùy toân giaùo; 

khoâng laøm chính trị choáng laïi nhaø nöôùc baûo hoä. Sau cuoäc hoäi 

kieán naøy, chaùnh quyeàn Đoâng Döông cho pheùp caùc giaùo sĩ hoaït 
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đoäng trôû laïi bình thöôøng ôû Đaø Naüng, Haø Noäi, Haûi Phoøng vaø caùc 

tỉnh ôû Nam Kyø, Vieät Nam. 

    Naêm 1918, lôùp Kinh Thaùnh đaàu tieân đöôïc toå chöùc hoïc 

trong moät chuoàng ngöïa cuõ naèm trong khuoân vieân cuûa Hoäi 

Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Lieân Hieäp ôû Đaø Naüng. Chöông trình thaàn 

đaïo cuûa tröôøng theo khuoân maãu vôùi tröôøng Kinh Thaùnh Nyack 

cuûa Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp ôû Hoa Kyø. 

    Naêm 1921, tröôøng Kinh Thaùnh Đaø Naüng chính thöùc 

thaønh laäp ôû phía sau nhaø thôø Đaø Naüng do Giaùo sĩ  D. I. Jeffrey 

laøm đoác hoïc. 

 Vaøo naêm thöù ba cuûa Hoaøng Trieàu Baûo Đaïi, Hoäi Đoàng 

Cô Maät cuûa Trieàu Đình Baûo Đaïi ra chỉ duï caám đaïo Tin Laønh vaø 

đaïo Cao Đaøi hoaït đoïâng ôû Trung Kyø. Hoaøng Trieàu Vieät Nam sôï 

raèng khi đaïo Cao Đaøi vaø đaïo Tin Laønh lôùn maïnh theâm leân seõ coù 

ngöôøi lôïi duïng hai đaïo naøy đeå laøm chaùnh trị laät đoå chaùnh quyeàn 

gaây caûnh laàm than cho đaát nöôùc vaø khoán khoå cho daân gian. Bôûi 

chỉ duï caám đaïo naøy giaùo sĩ Myõ khoâng đöôïc giaûng đaïo, moät soá tín 

höõu Tin Laønh bị baét, bị đaùnh đaäp vaø bị boû tuø. Muïc sö Phan Đình 

Lieäu bị baét 4 laàn vaø bị keát aùn 6 thaùng tuø khoå sai. Muïc sö OÂng 

Vaên Huyeân vaø Đaëng Ngoïc Caàu bị baét ôû đaûo Lyù Sôn roài bị keát aùn 

3 thaùng tuø khoå sai, vì đaõ caõi leänh caám đaïo cuûa Trieàu Đình. Trong 

thôøi gian caám đaïo, chaùnh quyeàn vaøo nhaø tín höõu haêm doïa, tịch 

thaâu Kinh Thaùnh vaø baét tín đoà kyù giaáy boû đaïo. Vieäc baét bôù đaïo 

Tin Laønh ôû Vieät Nam đeán tai Giaùo Hoäi Tin Laønh ôû Phaùp. Giaùo 

Hoäi Tin Laønh Phaùp lieàn đoøi hoûi Quoác Hoäi Phaùp phaûi coù töï do tín 

ngöôõng cho vuøng Đoâng Nam AÙ. Đeán thaùng 12 naêm 1929, quan 

Nhieáp Chaùnh cuûa Hoaøng Trieàu Baûo Đaïi vaø quan Khaâm Söù cuûa 

Toaøn Quyeàn Đoâng Döông đoàng kyù saéc leänh cho caùc toân giaùo 

đöôïc töï do giaûng đaïo nhöng phaûi coù giaáy pheùp cuûa Toøa Khaâm 

Söù. 

Naêm 1926, Kinh Thaùnh Cöïu vaø Taân Öôùc baèng Vieät Ngöõ 

đöôïc xuaát baûn. Baûn dịch naøy do nhaø vaên Phan Khoâi vaø OÂng Baø 

Giaùo sĩ Cadman laøm vieäc roøng raõ treân 10 naêm môùi hoaøn taát. 
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    Naêm 1927, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp coù đöôïc 27 

giaùo sĩ, neân đaõ môû theâm đöôïc cô sôû truyeàn giaùo ôû Haø Noäi, Haûi 

Phoøng, Nha Trang, Đaø Naüng, Thanh Hoùa, Saøi Goøn, Bieân Hoøa, 

Myõ Tho, Caàn Thô, Sa Đeùc, Vĩnh Long, Raïch Giaù, Nam Vang vaø 

Battambang. Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp đaõ thaønh laäp đöôïc 74 

chi hoäi vôùi 4.326 tín höõu ôû ba mieàn Nam, Trung, Baéc Vieät Nam 

vaø Kampuchia. 

    Hoäi Đoàng Toång Lieân đaàu tieân cuûa tín höõu Tin Laønh Vieät 

Nam nhoùm laïi töø ngaøy 5 đeán ngaøy 13 thaùng 3 naêm 1927, taïi Đaø 

Naüng, coù 50 đaïi bieåu töø 57 chi hoäi đeán tham döï. Hoäi Đoàng naøy 

bieåu quyeát keát hôïp caùc chi hoäi ôû toaøn coõi Vieät Nam laïi đeå chính 

thöùc thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Vieät Nam maø khoâng leä thuoäc 

Hoäi Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Lieân Hieäp vôùi danh hieäu laø Hoäi Tin 

Laønh Đoâng Phaùp. Hoäi Đoàng baàu Muïc sö Hoaøng Troïng Thöøa laøm 

Hoäi Tröôûng, Muïc sö Traàn Dĩnh laøm Phoù Hoäi Tröôûng, Muïc sö 

Döông Nhöõ Tieáp laøm Thö Kyù, OÂng Traàn Thaønh Long laøm Thuû 

Quyõ vaø Muïc sö Leâ Vaên Long laøm Nghị Vieân. [Vaøo naêm 1936, 

Hoäi Tin Laønh Đoâng Phaùp tu chính noäi quy laàn thöù nhaát đoåi danh 

xöng laïi thaønh Hoäi Tin Laønh Vieät Nam Đoâng Phaùp. Sau söï suïp 

đoå cuûa cheá đoä thöïc daân Phaùp vaøo cuoái theá chieán thöù hai, Hoäi Tin 

Laønh Vieät Nam Đoâng Phaùp đoåi teân laïi laø Hoäi Tin Laønh Vieät 

Nam. Hoäi Đoàng Toång Lieân Hoäi nhoùm laïi vaøo naêm 1950 bieåu 

quyeát duøng danh hieäu “Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam” (The 

Vietnam Evangelical Church). Danh hieäu naøy đöôïc duøng cho 

đeán ngaøy nay]. 

    Hoäi Đoàng Toång Lieân nhoùm laïi ngaøy 26/06/1928 thoâng 

qua baûn noäi quy cuûa Hoäi Tin Laønh Đoâng Phaùp. Baûn noäi quy naøy 

nhaán maïnh caùc leõ đaïo chính nhö thaùnh hoùa, taùi sinh, Chuùa chöõa 

beänh vaø Đaáng Christ taùi laâm. Boán leõ đaïo naøy đöôïc töôïng tröng 

baèng hình thaäp giaù, chim boà caâu, bình daàu vaø vöông mieän. Baûn 

noäi quy coøn aán định “ngöôøi muoán laøm baùp-teâm đeå trôû thaønh 

thuoäc vieân cuûa Hoäi Tin Laønh khoâng nhöõng phaûi aên naên thaät vaø 

tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ laøm Cöùu Chuùa mình, nhöng 

phaûi thöôøng xuyeân nhoùm laïi vôùi Hoäi thaùnh đeå nghe vaø hoïc bieát 
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veà Tin Laønh . . . laøm chöùng tröôùc maët ngöôøi đôøi. Ngoaøi caùc nghĩa 

vuï khaùc coøn phaûi vui loøng đoùng goùp taøi chính caáp döôõng Hoäi 

thaùnh. Ngöôøi aáy phaûi töø boû duøng aù phieän, thuoác đieáu, côø baïc, meâ 

tín dị đoan, xin xaêm, boùi toaùn vaø phong thuûy. Deïp boû hình töôïng, 

khoâng thôø cuùng oâng baø, khoâng buoân baùn thuoác huùt, nhang đeøn 

hay tieàn maõ.” 

Chöông IV cuûa baûn noäi quy xaùc định Hoäi Tin Laønh Vieät 

Nam “coâng nhaän Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp [The Christian 

and Missionary Alliance] laø maãu hoäi, höùa nguyeän theo Tin Laønh 

vaø nhöõng leõ thaät thuoäc linh do Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp 

truyeàn daïy. Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp nhìn nhaän Hoäi Tin 

Laønh Đoâng Phaùp laø Giaùo Hoäi töï trị vaø töï laäp. Coù toå chöùc rieâng reõ 

vaø đoäc laäp vôùi Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp, coù quyeàn töï trị maø 

khoâng leä thuoäc vaøo maãu hoäi. Nhöng hai Giaùo Hoäi laø moät trong 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. Hai Giaùo Hoäi đeàu coù cuøng moät muïc 

đích đem Tin Laønh cöùu roãi đeán cho caùc daân toäc ôû Đoâng Döông. 

Hai Giaùo Hoäi saün saøng giuùp nhau đeå đem đeán keát quaû vinh hieån 

danh Chuùa.” Đieàu khoaûn choùt cuûa baûn noäi quy xaùc định raèng 

ngöôøi coù haønh đoäng phaûn nghịch choáng chính phuû khoâng đöôïc 

laøm hoäi vieân cuûa Hoäi Tin Laønh Đoâng Phaùp. 

Sau khi Hoäi Đoàng beá maïc, Hoäi Tin Laønh Vieät Nam đeä 

trình baûn noäi quy leân Toaøn Quyeàn Đoâng Döông xin thöøa nhaän. 

Hoäi Tin Laønh Vieät Nam baét đaàu rao truyeàn ôn cöùu roãi 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán đoàng baøo ngöôøi daân toäc töø naêm 1932. 

Tính đeán khoaûng naêm 1954 thì Tin Laønh đaõ đöôïc truyeàn đeán 

ngöôøi daân toäc taïi caùc vuøng nhö Hoøa Bình, Laïng Sôn, Phuù Boån, 

Quaûng Đöùc, Bình Long, Phöôùc Long, Pleiku, Đôn Döông, Baûo 

Loäc, Ba Ngoøi, Phan Rang, Phan Rí, Di Linh, Đaø Laït, Buoân Meâ 

Thuoät, An Đieàm, Khe Sanh vaø Tuùc Tröng. Coâng taùc truyeàn giaùo 

naøy đöôïc Hoäi Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Lieân Hieäp taøi trôï vaø đaûm 

traùch bôûi caùc vị sau đaây: Muïc sö Phaïm Xuaân Tín, Muïc sö Phaïm 

Vaên Naêm, Muïc sö Chung Khaâm Loäc, Muïc sö  Đaëng Vaên  Sung, 

Muïc sö Leâ Khaéc Cung, Muïc sö Nguyeãn Haäu Nhöông, Muïc sö 

Tröông Vaên Toát, TG Nguyeãn Lieân Löïc, Muïc sö Hoà Hieáu Haï, 



Coâng Giaùo & Tin Laønh 

 

138 

Muïc sö  Đieåu Huynh, Muïc sö Traàn Vaên Tuøng, Muïc sö Huyønh 

Vaên Kieåm, Muïc sö Tröông Vaên Saùng, Muïc sö  Phan Vaên Xuyeán, 

Muïc sö Phaïm Xuaân Hieån, Muïc sö Nguyeãn Quang Thuaän, Muïc 

sö  Nguyeãn Haäu Löông . . . 

Naêm 1935, Hoäi Tin Laønh Vieät Nam coù 35 muïc sö, 85 

truyeàn đaïo vaø 63 chi hoäi ôû raûi raùc khaép ba mieàn Nam, Trung, 

Baéc, Vieät Nam. 

Naêm 1938, Hoäi Tin Laønh Vieät Nam coù 121 chi hoäi vaø 

10.617 tín höõu. 

Naêm 1939, Toaøn Quyeàn Đoâng Döông coâng nhaän baûn noäi 

quy cuûa Hoäi Tin Laønh Vieät Nam. 

Naêm 1942, Toaøn Quyeàn Đoâng Döông Jean Decoux göûi 

vaên thö đeán Muïc sö Hoäi Tröôûng Leâ Đình Töôi nhìn nhaän Hoäi Tin 

Laønh Vieät Nam laø moät toân giaùo hôïp phaùp đöôïc töï do truyeàn 

giaûng Tin Laønh treân toaøn coõi Đoâng Döông. 

Trong thôøi gian coù cuoäc Theá Giôùi Đaïi Chieán thöù hai, 

Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp coù 74 giaùo sĩ ôû Vieät Nam, 

Kampuchia, Laøo vaø Đoâng Thaùi Lan. Vì tình hình chieán söï soâi 

đoäng cuûa theá chieán thöù hai coù phaàn nguy hieåm cho giaùo sĩ, neân 

vaøo ngaøy 2/8/1941, UÛy Ban Truyeàn Giaùo ôû Nöõu Öôùc đaùnh coâng 

đieän chỉ thị caùc giaùo sĩ vaø gia đình phaûi veà Myõ hay di taûn qua Phi 

Luaät Taân, nhöng coù 68 giaùo sĩ cuøng 31 treû em tình nguyeän ôû laïi. 

Đeán thaùng 4 naêm 1943, nhaø chöùc traùch Nhaät ra leänh quaûn thuùc 

taát caû giaùo sĩ  Myõ (chỉ tröø OÂng Baø Giaùo sĩ Jean Funeù vì coù quoác 

tịch Phaùp) vaøo moät traïi binh cuûa Phaùp ôû Myõ Tho. Sau khi quaân 

Nhaät đaàu haøng quaân Đoàng Minh, caùc giaùo sĩ  đöôïc đöa leân Saøi 

Goøn đeå veà Myõ. OÂng Baø Giaùo sĩ  E. F. Irwin, OÂng Baø Giaùo sĩ D. I. 

Jeffrey vaø OÂng Baø Giaùo sĩ Cadman tình nguyeän ôû laïi Vieät Nam 

đeå chaêm soùc anh em tín höõu. Đeán thaùng tö naêm 1946, Baø 

Cadman qua đôøi vaø đöôïc an taùng ôû nghĩa trang Maïc Đĩnh Chi, 

Saøi Goøn. Sau đoù OÂng Cadman cuõng qua đôøi vaøo ngaøy 7/12/1948, 

đöôïc Toång Lieân Hoäi, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam an taùng ôû 

Đaø Laït. OÂng Baø Giaùo sĩ Cadman coù đeå di chuùc daâng hieán taøi saûn 

cuûa mình cho Hoäi Tin Laønh Vieät Nam. Hoäi Tin Laønh Vieät Nam 
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duøng taøi saûn naøy đeå xaây caát Coâ Nhi Vieän Hoøn Choàng, Nha 

Trang, treân maõnh đaát 18 maãu vôùi söï giuùp đôõ cuûa Quyõ Nhi Đoàng 

Quoác Teá. Coâ Nhi Vieän Hoøn Choàng khaùnh thaønh ngaøy 4 thaùng 9 

naêm 1953, vaø baét đaàu nuoâi döôõng 27 em coâ nhi, con cuûa muïc sö 

vaø truyeàn đaïo, vaø 11 em coâ nhi, con cuûa tín höõu. 

Naêm 1954, chieán tranh Vieät Phaùp chaám döùt. Đaát nöôùc 

Vieät Nam bị chia ra laøm hai mieàn ôû vĩ tuyeán 17. Phía baéc vĩ 

tuyeán 17 thuoäc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa. Phía nam vĩ 

tuyeán 17 thuoäc Vieät Nam Coäng Hoøa. Caùc chi hoäi cuûa Hoäi Thaùnh 

Tin Laønh Vieät Nam ôû baéc vĩ tuyeán 17, hoïp laïi đeå thaønh laäp moät 

Giaùo Hoäi rieâng laáy teân laø “Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Mieàn 

Baéc.” Caùc chi hoäi cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam ôû nam vĩ 

tuyeán 17 vaãn coi mình tröïc thuoäc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam 

nhö tröôùc kia. 

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Mieàn Baéc baàu Muïc sö 

Döông Töï AÁp laøm Hoäi Tröôûng đaàu tieân. Sau khi Muïc sö Döông 

Töï AÁp qua đôøi, Muïc sö  Hoaøng Kim Phuùc leân keá vị, roài đeán Muïc 

sö Buøi Hoaønh Thöû. Trong luùc naøy, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Mieàn 

Baéc coù khoaûng vaøi ngaøn tín höõu, 20 chi hoäi, 13 muïc sö . 

Naêm 1955 Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam toå chöùc Hoäi 

Đoàng Toång Lieân taïi nhaø thôø Tin Laønh Gia Định. Trong ngaøy khai 

maïc Hoäi Đoàng, Muïc sö Buøi Trí Hieàn daãn maät vuï cuûa chaùnh 

quyeàn Ngoâ Đình Dieäm vaøo toan định baét Muïc sö Hoäi Tröôûng Leâ 

Vaên Thaùi taïi toøa giaûng. Muïc sö Hieàn toá caùo Muïc sö Hoäi Tröôûng 

Leâ Vaên Thaùi thaân “Caùch Maïng”. Muïc sö Hoäi Tröôûng Leâ Vaên 

Thaùi noùi vôùi Muïc sö Hieàn vaø toaùn maät vuï cuûa chaùnh quyeàn Ngoâ 

Đình Dieäm laø OÂng saün saøng cho hoï baét neáu coù traùt leänh cuûa 

chaùnh aùn địa phöông. Muïc sö Hieàn vaø caùc nhaân vieân maät vuï cuûa 

chaùnh quyeàn Ngoâ Đình Dieäm ruùt lui. Hoï heïn seõ trôû laïi vôùi traùt 

leänh cuûa chaùnh aùn, nhöng hoï khoâng bao giôø trôû laïi.  

Naêm 1960, Muïc sö Leâ vaên Thaùi töø chöùc Hoäi Tröôûng Hoäi 

Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam, sau 19 naêm ôû trong chöùc vuï naøy. Keá 

đoù, Muïc sö Đoaøn vaên Mieâng đöôïc Hoäi Đoàng baàu vaøo chöùc vuï 

Hoäi Tröôûng. Vaøo thaùng 9 cuûa naêm naøy, Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc 
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Vieän Nha Trang đöôïc khaùnh thaønh đeå thay theá tröôøng Kinh 

Thaùnh Đaø Naüng, do Muïc sö  OÂng Vaên Huyeân laøm Vieän tröôûng. 

Naêm 1961, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam laøm leã kyû 

nieäm 50 naêm Tin Laønh đeán Vieät Nam. 

Naêm 1967, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam phaùt đoäng 

phong traøo Truyeàn Đaïo Saâu Roäng vôùi muïc tieâu “Taát caû cho 

ngöôøi chöa đöôïc cöùu.” 

Naêm 1971, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam laøm leã kyû 

nieäm 60 naêm Tin Laønh đeán Vieät Nam. 

Naêm 1975, Vieät Nam Coäng Hoøa suïp đoå. Đaát nöôùc thoáng 

nhaát vôùi danh xöng “COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHĨA VIEÄT 

NAM.” Tuy vaäy, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Mieàn Baéc vaø 

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam ôû Mieàn Nam vaãn giöõ nguyeân tình 

traïng chia hai nhö tröôùc naêm 1975. 

Naêm 1976, Thaàn Hoïc Vieän Nha Trang bị chaùnh quyeàn 

đoùng cöûa. Taøi saûn cuûa Thaàn Hoïc Vieän bị chaùnh quyeàn tröng 

duïng. Cuõng trong naêm naøy, Hoäi Đoàng Toång Lieân Hoäi laàn thöù 42 

toå chöùc taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, baàu Muïc sö OÂng Vaên Huyeân 

vaøo chöùc vuï Hoäi Tröôûng Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam. 

Naêm 1988, chaùnh quyeàn cho pheùp môû lôùp đaøo taïo ngöôøi 

haàu vieäc Chuùa cho Hoäi Thaùnh Tin Laønh Mieàn Baéc. Muïc sö 

Nguyeãn Haäu Nhöông vaø Muïc sö Phaïm Xuaân Thieàu, thuoäc Hoäi 

Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam ôû Mieàn Nam, đöôïc ra HTTLVN Mieàn 

Baéc daïy Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc cho khoùa đaøo taïo naøy, töø naêm 

1988 đeán naêm 1993. 

Naêm 1994, chính quyeàn cho pheùp Hoäi Thaùnh Tin Laønh 

Vieät Nam ôû Mieàn Nam in 85.000 quyeån Kinh Thaùnh Cöïu vaø Taân 

Öôùc, 65.000 quyeån Kinh Thaùnh Taân Öôùc, 25.000 Thaùnh Ca, 

80.000 saùch Phuùc AÂm vaø 120.000 saùch chuyeän tích Kinh Thaùnh. 

Naêm 2000, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam (Mieàn Nam) 

soaïn thaûo Baûn Hieán Chöông môùi cho Hoäi Thaùnh. Ban Trị Söï 

Toång Lieân đeä trình leân chính quyeàn đeå xin chaáp nhaän. Ngaøy 16-

3-2000, Ban Toân Giaùo Chính Phuû coâng nhaän Tö Caùch Phaùp 

Nhaân cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam vaø cho pheùp Hoäi 
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Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam đöôïc hoaït đoäng theo Hieán Chöông đaõ 

đeä trình leân  chính phuû. 

Hoäi Đoàng Toång Lieân Hoäi cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät 

Nam (Mieàn Nam), hoïp laàn thöù 43, töø ngaøy 7 đeán ngaøy 9 thaùng 2 

naêm 2001, taïi Thaùnh đöôøng Tin Laønh 155 Traàn Höng Đaïo, thaønh 

phoá Hoà Chí Minh. Hoäi Đoàng naøy thoâng qua Baûn Hieán Chöông 

môùi vaø baàu Muïc sö Phaïm Xuaân Thieàu laøm Hoäi Tröôûng, Muïc sö 

Döông Thaïnh laøm Đeä Nhaát Phoù Hoäi Tröôûng, vaø Muïc sö Taêng 

Vaên Hi laøm Đeä Nhị Phoù Hoäi Tröôûng. Đeán ngaøy 24-6-2002, Muïc 

sö Hoäi Tröôûng Phaïm Xuaân Thieàu đoät ngoät töø traàn taïi tö thaát sau 

moät côn đau tim. Muïc sö Phoù Hoäi Tröôûng Döông Thaïnh leân giöõ 

chöùc vuï Quyeàn Hoäi Tröôûng Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam. 

Hoäi Đoàng Toång Lieân laàn thöù 32 cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh 

Vieät Nam Mieàn Baéc đöôïc toå chöùc taïi Haø Noäi töø ngaøy 30 thaùng 

11 đeán ngaøy 2 thaùng 12 naêm 2004, đaõ baàu cöû Ban Trị Söï Toång 

Hoäi nhieäm kyø 2004-2008. Thaønh phaàn Ban Trị Söï môùi cuûa Hoäi 

Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Mieàn Baéc goàm coù: Hoäi Tröôûng Muïc 

sö Phuøng Quang Huyeán, Phoù Hoäi Tröôûng Muïc sö NC Nguyeãn 

Gia Huaán, Toång Thö Kyù Muïc sö NC AÂu Quang Vinh, Toång Thuû 

Quyõ Muïc sö NC Nguyeãn Đöùc Hoàng, vaø 9 UÛy Vieân. 

Naêm 2005, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam (Mieàn Nam) 

toå chöùc Hoäi Đoàng Toång Lieân laàn thöø 44, töø ngaøy 1 đeán ngaøy 4 

thaùng 3, taïi Thaùnh Đöôøng Tin Laønh, 155 Traàn Höng Đaïo, Thaønh 

phoá Hoà Chí Minh, đeå baàu Ban Trị Söï Toång Lieân Hoäi cho nhieäm 

kyø 2005-2009. Thaønh phaàn Ban Trị Söï môùi đaéc cöû goàm coù: Hoäi 

Tröôûng Muïc sö Thaùi Phöôùc Tröôøng, Đeä nhöùt Phoù Hoäi Tröôûng 

Muïc sö Ngoâ Vaên Böûu, Đeä nhị Phoù Hoäi Tröôûng Muïc sö Taêng 

Vaên Hi, Toång Thö Kyù Muïc sö  Leâ Vaên Thieän, Phoù Toång Thö Kyù 

Muïc sö Leâ Cao Quyù, Toång Thuû Quyõ Muïc sö Phan Quang Thieäu, 

Phoù Toång Thuû Quyõ Muïc sö Phan Vĩnh Cö,ï vaø 16 Nghị Vieân. 

Vaøo cuoái naêm 2005, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam ôû 

Mieàn Nam coù 273 muïc sö vaø truyeàn đaïo, 282 chi hoäi vaø 800.000 

tín höõu ôû khaép nôi töø vĩ tuyeán 17 trôû vaøo nam. Hoäi Thaùnh Tin 

Laønh Vieät Nam Mieàn Baéc coù khoaûng 995 hoäi thaùnh ngöôøi saéc 
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toäc, 20 hoäi thaùnh ngöôøi Kinh, 13 muïc sö vaø truyeàn đaïo vôùi vaøi 

ngaøn tín höõu ngöôøi Kinh. 

   

H69. Taïi sao phaûi goïi laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ? 

          

Ngöôøi ta thöôøng töôûng chỉ coù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La 

Maõ laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo duy nhaát treân theá giôùi. Thaät ra ôû 

Đoâng Phöông coù nhieàu Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khaùc nhö Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo Armenia, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Maronia, Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo Ukrain . . . Caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo naøy do caùc söù 

đoà thaønh laäp hoài theá kyû thöù nhaát, khoâng coù lieân heä vôùi Coâng 

Giaùo La Maõ vaø cuõng khoâng phuïc tuøng Giaùo Hoaøng cuûa Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ. Hoï coù caùc nghi leã, quy luaät vaø caùch haønh đaïo 

rieâng khoâng gioáng vôùi Coâng Giaùo La Maõ. 

Ngöôøi ta goïi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ đeå chỉ Giaùo 

Hoäi Coâng Giaùo tröïc thuoäc Giaùo Hoaøng ôû La Maõ. 

 

H70. Nhöõng  đieàu  gì  gioáng  nhau  giöõa Coâng Giaùo La Maõ 

vaø Tin Laønh? 

 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh coù nhöõng nieàm 

tin gioáng nhau nhö sau: 

 

a. Tin Đöùc Chuùa Trôøi laø Đaáng Taïo Hoùa, saùng taïo muoân 

loaøi vaïn vaät.    

b. Tin Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi goàm coù Đöùc Chuùa Cha, 

Đöùc Chuùa Con vaø Đöùc Thaùnh Linh. Ba Ngoâi hieäp laïi 

thaønh moät Đöùc Chuùa Trôøi. 

c. Tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Con đoäc sinh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi, vaø laø Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Hai nhaäp theå coù baûn 

chaát thaàn taùnh vaø baûn chaát nhaân taùnh hoaøn  toaøn. 

d. Tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Cöùu Theá chịu cheát 

treân thaäp töï giaù đeàn toäi cho nhaân loaïi. Ngaøi đaõ soáng 
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laïi vaø thaêng thieân veà trôøi. Ngaøi seõ trôû laïi đeå xeùt đoaùn 

keû soáng vaø keû cheát. 

e. Tin Baø Ma-Ri laø moät ngöôøi nöõ đoàng trinh, chịu thai 

bôûi Đöùc Thaùnh Linh, haï sanh Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

f. Tin coù söï  soáng laïi cuûa thaân theå vaø söï soáng đôøi đôøi. 

g. Tin Kinh Thaùnh đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi haø hôi (thaàn 

öùng) vaø soi daãn. 

 

H71. Nhöõng đieàu gì khaùc nhau giöõa Coâng Giaùo La Maõ vaø 

Tin Laønh?  

 

Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh coù nhieàu đieàu khaùc bieät 

vôùi nhau. Tín höõu Coâng Giaùo tin vaø thi haønh, nhöng tín höõu Tin 

Laønh khoâng tin vaø khoâng thi haønh caùc đieàu sau đaây: 

a. Khoâng tin Baø Ma-ri laø meï Đöùc Chuùa Trôøi. 

b. Khoâng tin hoàn xaùc Baø Ma-ri veà trôøi. 

c. Khoâng tin Baø Ma-ri đoàng trinh suoát đôøi. 

d. Khoâng tin Baø Ma-ri laø Cöùu Chuùa Phuï (Co-Savior). 

e. Khoâng tin Baø Ma-ri laø Đaáng Trung Baûo. 

f. Khoâng tin Baø Ma-ri voâ nhieãm nguyeân toäi. 

g. Khoâng tin thaùnh Phi-e-rô laø Giaùo Hoaøng đaàu tieân. 

h. Khoâng tin Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ hay Giaùo 

Hoaøng coù ôn Baát Khaû Ngoä. 

i. Khoâng tin lôøi cuûa Giaùo Hoaøng coù thaåm quyeàn ngang 

haøng vôùi Kinh Thaùnh. 

j. Khoâng tin lôøi thaùnh truyeàn coù thaåm quyeàn nhö lôøi 

Kinh Thaùnh. 

k. Khoâng tin coù Luyeän Nguïc đeå haønh phaït tín höõu quaù 

coá tröôùc khi đöôïc leân thieân đaøng. 

l. Khoâng tin caàu nguyeän cho ngöôøi cheát ôû Luyeän Nguïc 

đeå giuùp hoï sôùm đöôïc leân  thieân đaøng. 

m. Khoâng tin chịu leã baùp teâm laø đeå röûa toäi. 
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n. Khoâng tin phaûi laøm theâm đieàu laønh thaùnh thieän do 

Giaùo hoäi aán định đeå đöôïc cöùu. 

o. Khoâng tin baùnh vaø röôïu cuûa tieäc thaùnh trôû thaønh thịt 

vaø huyeát thaät cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

p. Khoâng caàu nguyeän vôùi baø Ma-ri vaø caùc Thaùnh.  

q. Khoâng thôø phöôïng hình töôïng Chuùa vaø caùc Thaùnh. 

r. Khoâng thôø phöôïng baø Ma-ri vaø caùc Thaùnh. 

s. Khoâng chaáp nhaän thaåm quyeàn cuûa Giaùo Hoaøng. 

t. Khoâng thôø toå tieân, oâng baø, cha meï, Thaønh Hoaøng vaø 

anh huøng lieät sĩ. 

 

H72. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La-maõ vaø Giaùo Hoäi Tin Laønh coù 

caùc Thaùnh Leã (Bí tích) nhö nhau khoâng? 

 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La-maõ vaø Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng 

Phöông tin raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ ban cho Giaùo Hoäi baûy 

Thaùnh Leã (Bí tích) nhö sau: 

 

a. Bí-Tích Truyeàn Chöùc Thaùnh: 

Truyeàn chöùc linh muïc cho tu sĩ. 

b. Bí-Tích Röûa Toäi:  

Đeå röûa toäi toå toâng vaø toäi rieâng. 

c. Bí-Tích Theâm Söùc:  

Đeå nhaän laõnh aán tín ôn Chuùa Thaùnh Thaàn. 

d. Bí-Tích Giaûi Toäi:  

Đeå đöôïc tha toäi đaõ phaïm sau khi nhaän Bí-Tích Röûa 

Toäi.  

e. Bí-Tích Xöùc Daàu Beänh Nhaân:  

Linh muïc xöùc daàu cho tín höõu đang haáp hoái treân 

giöôøng beänh đeå taåy saïch toäi loãi tröôùc  khi cheát.      

f. Bí-Tích Thaùnh Theå:   

Ky-toâ höõu aên baùnh vaø uoáng cheùn đeå thoâng coâng vôùi 

söï đau đôùn cuûa Chuùa Gieâ-su. 
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g. Bí-Tích Hoân Phoái:   

Đeå keát hôïp nam vaø nöõ thaønh vôï choàng. 

 

Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh tin raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su chỉ 

ban cho Hoäi Thaùnh hai Thaùnh Leã (Bí-Tích) maø thoâi. Hai thaùnh leã 

đoù laø Baùp-teâm (Bí-Tích Röûa Toäi) vaø Tieäc Thaùnh (Bí-Tích Thaùnh 

Theå). 

 

H73. Saùch Giaùo lyù Coâng Giaùo coù daïy möôøi đieàu raên đuùng 

theo Kinh Thaùnh Coâng Giaùo khoâng? 

 

Saùch Giaùo lyù Coâng Giaùo cuûa Hoäi Đoàng Giaùm Muïc Vieät 

Nam, do Cô Sôû Daân Chuùa ôû Gretna, Louisiana, Hoa Kyø, xuaát 

baûn naêm 1984, trang 114, daïy möôøi đieàu raên nhö sau:  

 

Thöù nhaát: Thôø phöôïng moät Đöùc Chuùa Trôøi vaø kính 

meán Ngöôøi treân heát moïi söï. 

Thöù hai: Chôù keâu teân Đöùc Chuùa Trôøi voâ côù. 

Thöù ba: Giöõ ngaøy Chuùa Nhaät . 

Thöù tö : Thaûo kính cha meï. 

Thöù naêm: Chôù gieát ngöôøi. 

Thöù saùu: Chôù laøm söï daâm duïc. 

Thöù baûy: Chôù laáy cuûa ngöôøi.  

Thöù taùm: Chôù laøm chöùng doái. 

Thöù chín: Chôù muoán vôï choàng ngöôøi.  

Thöù möôøi: Chôù tham cuûa ngöôøi. 

 

Möôøi đieàu raên ghi trong Kinh Thaùnh Coâng Giaùo ôû saùch 

Xuaát haønh 20:3-17, theo baûn dịch cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá 

Thuaán, Doøng Chuùa Cöùu Theá nhö sau:  

 

a. Ngöôi seõ khoâng coù nhöõng thaàn khaùc tröôùc nhan ta. 
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b. Ngöôi seõ khoâng taïc töôïng thaàn, taïc hình vaät gì nôi 

trôøi beân treân hay nôi đaát beân döôùi, hay trong nöôùc 

beân döôùi đaát. Ngöôi seõ khoâng thôø laïy chuùng vaø 

phuïng söï chuùng, vì Ta, Yaveâ, Thieân Chuùa cuûa ngöôi. 

Ta laø Thieân Chuùa ghen tuoâng phaït toäi cha oâng treân 

con chaùu đeán ba boán đôøi, đoái vôùi nhöõng ai thuø gheùt 

Ta, vaø giöõ nghĩa dö ngaøn vôùi nhöõng ai yeâu meán Ta 

vaø giöõ caùc lịnh truyeàn cuûa Ta. 

c. Ngöôi seõ khoâng hö töø neâu danh Yaveâ, Thieân Chuùa 

cuûa ngöôi vì Yaveâ seõ khoâng dung keû hö töø neâu danh 

Ngöôøi. 

d. Ngöôi haõy nhôù đeán ngaøy höu leã đeå taùc thaùnh ngaøy 

aáy. Trong saùu ngaøy ngöôi seõ lao đoäng vaø laøm moïi 

coâng vieäc cuûa ngöôi. Nhöng ngaøy thöù baûy laø höu leã 

kính Yaveâ Thieân Chuùa cuûa ngöôi, ngöôi seõ khoâng 

laøm baát cöù vieäc naøo, ngöôi vaø con trai con gaùi ngöôi, 

tôù trai tôù gaùi cuûa ngöôi, thuù vaät cuûa ngöôi vaø khaùch 

nguï cö ôû beân trong coång thaønh ngöôi. Vì trong saùu 

ngaøy, Yaveâ đaõ laøm neân trôøi, đaát, bieån vaø taát caû moïi 

söï trong caùc nôi aáy, nhöng Ngöôøi đaõ nghỉ ngaøy thöù 

baûy; bôûi theá Yaveâ đaõ chuùc laønh cho ngaøy thöù baûy vaø 

taùc thaùnh noù. 

e. Haõy troïng kính cha meï ngöôi, ngoõ haàu đôøi ngöôi 

đöôïc keùo daøi treân thöûa đaát Yaveâ Thieân Chuùa cuûa 

ngöôi saép ban cho ngöôi. 

f. Ngöôi seõ khoâng gieát ngöôøi. 

g. Ngöôi seõ khoâng ngoaïi tình. 

h. Ngöôi seõ khoâng troäm caép. 

i. Ngöôi seõ khoâng laøm chöùng gian caùo toäi đoàng loaïi. 

j. Ngöôi seõ khoâng meâ muoán nhaø cöûa cuûa đoàng loaïi. 

Ngöôi seõ khoâng meâ muoán vôï cuûa đoàng loaïi, tôù trai tôù 

gaùi cuûa noù, boø löøa cuûa noù, vaø baát cöù vaät gì cuûa noù. 
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Neáu đem so saùnh möôøi đieàu raên cuûa saùch Giaùo Lyù Coâng 

Giaùo vaø möôøi đieàu raên cuûa Kinh Thaùnh Coâng Giaùo,  nhaän thaáy 

đieàu raên “Caám taïc töôïng vaø thôø laïy hình töôïng,” coù trong Kinh 

Thaùnh Coâng Giaùo, nhöng khoâng coù trong saùch Giaùo Lyù Coâng 

Giaùo. 

 

H74. Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Coâng Giaùo La Maõ coù bao 

nhieâu saùch nhieàu hôn Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Tin 

Laønh?  

 

Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Coâng Giaùo La Maõ vaø Chaùnh 

Thoáng Giaùo Đoâng Phöông (Eastern Orthodox Church) coù 7 saùch 

nhieàu hôn Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh. Baûy 

saùch đoù laø Toâbya, Yuđita, I Macabeâ, II Macabeâ, Khoân ngoan, 

Huaán ca vaø Baruk. Caùc saùch naøy khoâng thuoäc quy đieån Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Do Thaùi Giaùo, nhöng đöôïc Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo nhìn nhaän laø nhöõng saùch coù thaàn öùng. Coâng Đoàng Trent 

(1545-1563) thöøa nhaän caùc saùch naøy laø quy đieån thöù cuûa Cöïu 

Öôùc đöôïc thaàn öùng. Söï thöøa nhaän saùch Macabeâ 1 & 2 nhaèm muïc 

đích giuùp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ coù kinh đieån đeå hoã trôï 

giaùo lyù Luyeän Nguïc vaø caàu nguyeän cho ngöôøi cheát ghi ôû saùch II 

Macabeâ 2:45-46. 

Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng thöøa nhaän caùc saùch noùi treân 

vôùi lyù do laø caùc saùch đoù khoâng coù trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc 

cuûa Do Thaùi Giaùo. Giaùo Hoäi Tin Laønh coøn cho raèng giaùo lyù caàu 

nguyeän cho ngöôøi cheát vaø luyeän nguïc laø taø thuyeát, khoâng thích 

hôïp vôùi nieàm tin cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh.  

Neân bieát theâm laø vaøo naêm 90, Coäng Đoàng Do Thaùi Giaùo 

hoïp taïi Jamnia minh định caùc saùch: Toâbya, Yuđita, I Macabeâ, II 

Macabeâ, Khoân ngoan, Huaán ca vaø Baruk laø nhöõng saùch khoâng 

hoäi đuû tieâu chuaån đeå đöôïc keå laø qui đieån neân đaõ bị Coïâng Đoàng 

naøy khöôùc töø vieäc cho saùp nhaäp caùc saùch đoù vaøo boä kinh Cöïu 

Öôùc cuûa Do Thaùi Giaùo. 
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H75. Coù phaûi Thaùnh Phi-e-rô (Pheâ-roâ) laø Giaùo Hoaøng đaàu 

tieân? 

 

Truyeàn thoáng Coâng Giaùo cho raèng thaùnh Phi-e-rô (Pheâ-

roâ) laøm Giaùm muïc thaønh La maõ. Theo lịch söû cuûa Giaùo Hoäi, 

Thaùnh Phi-e-rô bị Hoaøng đeá La Maõ Neâ-roâ xöû töû hình treân thaäp töï 

giaù khoaûng naêm 67 hay 68. 

Theo söû lieäu, Hoaøng đeá La Maõ Constantine leân ngoâi keá 

vị vua cha vaøo naêm 306. Sau khi đaùnh baïi Hoaøng đeá Maxentius 

taïi maët traän Melvian vaøo naêm 312, Hoaøng đeá Constantine boû Đa 

Thaàn Giaùo La Maõ đeå trôû laïi Cô Đoác Giaùo. Đoâng Giaùo Hoäi 

(Chaùnh Thoáng Giaùo) vaø Taây Giaùo Hoäi (Coâng Giaùo La Maõ) đeàu 

thuaàn phuïc hoaøng trieàu Constantine đoùng đoâ taïi Constantinople 

(Istanbul), Thoå Nhĩ Kyø. 

Đeán naêm 337 Hoaøng đeá Constantine baêng haø, Taây Đeá 

Quoác La Maõ caøng ngaøy caøng suy thoaùi vaø maát quyeàn löïc. Giaùm 

muïc La Maõ laø Innocent I naém laáy cô hoäi naøy laäp ra theå cheá Giaùo 

Hoaøng. Giaùm muïc Innocent I töï toân mình laø Giaùo Hoaøng đaàu 

tieân vaøo naêm 401, vaø qua đôøi naêm 407. 

Vaäy, Phi-e-rô khoâng phaûi laø Giaùo Hoaøng đaàu tieân cuûa 

Coâng Giaùo La Maõ, vì ngöôøi đaõ bị Hoaøng đeá Neâ-roâ gieát cheát vaøo 

khoaûng 333 naêm tröôùc khi Coâng Giaùo La Maõ coù theå cheá Giaùo 

Hoaøng. 

 

H76. Giaùo Hoaøng coù “Ôn baát khaû ngoä.” Giaùo Hoaøng coù 

phaïm toäi khoâng? 

 

Coâng Đoàng Vatican naêm 1870 coâng boá laø Giaùo Hoaøng 

coù “Ôn baát khaû ngoä.” Theo saùch Giaùo lyù Coâng Giaùo cuûa Hoäi 

đoàng Giaùm Muïc Vieät Nam cho bieát: “Ôn baát khaû ngoä cuûa Giaùo 

Hoaøng chỉ đöôïc aùp duïng khi Ngaøi laáy quyeàn Thaùnh Pheâ-roâ phaùn 
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định đieàu gì veà đöùc tin hay luaân lyù maø buoäc toaøn theå Hoäi Thaùnh 

phaûi tin hoaëc phaûi giöõ.” 

Theo nhö lôøi cuûa Linh muïc Löông Minh Trí giaûi đaùp cho 

moät giaùo daân Coâng Giaùo thaéc maéc veà “Ôn baát khaû ngoä” cuûa 

Giaùo Hoaøng trong vieäc xeùt xöû vaø keát aùn oan öùc nhaø thieân vaên 

hoïc Galileo (xin xem baøi H49), thì vị linh muïc naøy traû lôøi laø 

ngoaøi laõnh vöïc đöùc tin vaø luaân lyù ra, Giaùo Hoaøng khoâng coøn “Ôn 

baát khaû ngoä” nöõa. Taát nhieân, Giaùo Hoaøng vaãn sai laàm vaø phaïm 

toäi. Baøi giaûi đaùp naøy, đaêng ôû muïc Hoûi Đaùp cuûa Nguyeät San Traùi 

Tim Đöùc Meï, xuaát baûn ôû Carthage, Missouri, Hoa-Kyø 

(dongcong. net 22-03-2003), nguyeân vaên nhö sau: 

“Đeå keát luaän Đöùc Giaùo Hoaøng ‘khoâng coù’ baát khaû ngoä, 

oâng khoâng caàn noùi xa xoâi laøm chi. OÂng xem TV thaáy Đöùc 

Giaùo Hoaøng laøm leã cuøng daân chuùng đoïc Kinh Caùo Mình 

vaø đaám ngöïc: loãi taïi toâi, loãi taïi toâi moïi đaøng. Ngaøi coù sai 

loãi maø neáu tröôùc khoâng coù sai loãi maø đoïc Kinh Caùo Mình 

laø mang toäi noùi doái Chuùa. Hay oâng coù theå neâu leân: Đöùc 

Giaùo Hoaøng xöng toäi haøng tuaàn, trong khi aáy nhieàu tín 

đoà coù theå caû oâng caû toâi caû naêm xöng toäi moät laàn cuõng 

chaû thaáy coù toäi gì đeå xöng. Coù ngöôøi tröôùc khi xöng toäi 

phaûi chöûi maáy caâu, noùi doái maáy caâu cho coù toäi maø xöng. 

Nhö theá, Đöùc Giaùo Hoaøng coù toäi loãi roài vaø coøn bieát mình 

coù toäi trong khi nhieàu ngöôøi khoâng bieát mình coù toäi! Coù 

toäi nghĩa laø coù phaïm loãi laàm! Coù loãi laàm thì khoâng coù 

ôn voâ ngoä.” 

 

H77. Giaùo Hoaøng naøo coù vôï? 

 

Theo truyeàn thoáng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ cho raèng 

thaùnh Pheâ-roâ (Phi-e-rô) laø Giaùo Hoaøng đaàu tieân cuûa Coâng Giaùo 

La Maõ. Neáu thaùnh Pheâ-roâ laø Giaùo Hoaøng đaàu tieân thì Giaùo 

Hoaøng naøy laø ngöôøi coù vôï. Vì Taân Öôùc coù đoaïn ghi Chuùa chöõa 

laønh beänh cho baø gia Pheâ-roâ nhö sau: “Vöøa ra khoûi nhaø hoäi, Ngaøi 

cuøng Gia-coâ-beâ vôùi Gioan vaøo nhaø Si-moân vaø An-reâ. Khi aáy meï 



Coâng Giaùo & Tin Laønh 

 

150 

vôï Pheâ-roâ naèm lieät, đang côn soát. Chuùa Gieâ-su laïi gaàn, caàm tay 

baø đôõ daäy. Beänh soát lui ngay.”(Trích töø Phuùc AÂm Maùt-coâ 1:30 - 

Taân Öôùc - Baûn Phoå Thoâng Va-ti-can 1959). 

Phao-loâ laø moät söù đoà đoäc thaân. Luùc vieát thö göûi cho tín 

höõu ôû Hoäi Thaùnh Coâ-rinh-toâ, oâng tieát loä laø thaùnh Pheâ-roâ coù vôï 

beân caïnh khi đang haàu vieäc Chuùa: “Ta khoâng coù pheùp daãn moät 

chị em phuï nöõ cuøng đi theo nhö caùc toâng đoà khaùc, hoaëc anh em 

Chuùa vaø Keâ-pha [Pheâ-roâ] sao?”(I Coâ-rinh 9:5 - Taân Öôùc - Baûn 

Phoå Thoâng Va-ti-can 1959).  

          

H78. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ coù cho pheùp giaùo daân thôø 

phöôïng Đöùc Meï Maria khoâng? 

 

Theo saùch Giaùo lyù Coâng Giaùo La Maõ cuûa Hoäi Đoàng 

Giaùm Muïc Vieät Nam, do cô sôû Daân Chuùa xuaát baûn vaø phaùt haønh 

naêm 1984 taïi Gretna, Louisiana, Hoa-Kyø, trang 137, cho bieát 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ caám giaùo daân  thôø phöôïng Đöùc Meï 

Maria, nguyeân vaên nhö sau: 

 

“Ta khoâng đöôïc thôø Đöùc Meï Maria, vì ngöôøi cuõng laø thuï 

taïo nhö ta.” 

 

Cuõng theo saùch Giaùo lyù Coâng Giaùo noùi treân, trang 133, 

cho bieát theâm: “Thôø loaøi thuï taïo laø phaïm toäi nghịch cuøng đieàu 

raên thöù nhaát, ‘Ngöôi seõ khoâng coù nhöõng thaàn khaùc tröôùc nhan 

Ta’” (Xuất Haønh 20:3 – Baûn dịch cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá 

Thuaán). 

Baøi vieát cuûa Linh muïc Löông Minh Trí, phuï traùch muïc 

Hoûi Đaùp cuûa Nguyeät San Traùi Tim Đöùc Meï, đaêng treân Đoàng 

Coâng.Net ngaøy 21-03-2003 cho bieát, ngöôøi Coâng Giaùo khoâng 

đöôïc thôø Đöùc Meï, nguyeân vaên nhö sau: 
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 “Neáu hieåu caàu nguyeän laø moät haønh vi thôø phöôïng, thì 

chuùng ta khoâng đöôïc caàu nguyeän Đöùc Meï, đôn giaûn vì 

chuùng ta khoâng thôø (adore, worship) Đöùc Meï.” 

 

Theo saùch Phuùc AÂm Hôïp Tuyeån Daãn Giaûi, Gia Đình Hoïc 

vaø Soáng Phuùc AÂm, trang 11, do Nguyeät San Traùi Tim Đöùc Meï 

taùi baûn taïi Hoa Kyø naêm 1983, nôi phaàn daïy giaùo lyù coù đöa ra caâu 

hoûi: “Ta coù đöôïc thôø Đöùc Meï Maria khoâng?” Caâu traû lôøi laø: “Ta 

khoâng đöôïc thôø Đöùc Meï Maria, vì Ngöôøi cuõng laø thoï taïo nhö 

ta.” 

Xeùt ra, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ caám thôø phöôïng 

Đöùc Meï Maria, nhöng raát ít giaùo daân tuaân theo.  

 

H79. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng cho thôø Đöùc Meï Maria. 

Taïi sao tín höõu Coâng Giaùo vaãn thôø Đöùc Meï Maria? 

Taïi sao tín höõu Tin Laønh khoâng thôø Đöùc Meï Maria? 

 

Tuy saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo cuûa Hoäi Đoàng Giaùm Muïc 

Vieät Nam daïy: “Khoâng đöôïc thôø Đöùc Meï Maria, vì ngöôøi cuõng 

laø thuï taïo nhö ta. Thôø loaøi thuï taïo laø phaïm toäi nghịch cuøng 

đieàu raên thöù nhaát, ‘Ngöôi seõ khoâng coù caùc thaàn khaùc tröôùc 

nhan ta.’” Nhöng đa soá ngöôøi Coâng Giaùo vaãn coøn thôø Đöùc Meï 

Maria. Chaúng qua vì coù moät soá linh muïc Coâng Giaùo vaãn coøn 

khuyeân daïy tín höõu Coâng Giaùo thôø Đöùc Meï Maria. Nhö baøi vieát 

cuûa Linh muïc Bình Giang, đaêng treân Nguyeät San Daân Chuùa, 

thaùng 5/1995. Nguyeân vaên baøi vieát khuyeán khích giaùo daân Coâng 

Giaùo thôø phöôïng Đöùc Meï nhö sau: 

 

“Bôûi vaäy, thaùng Hoa laïi veà, chuùng ta haõy laøm soáng laïi 

nhöõng truyeàn thoáng toát đeïp tröôùc baøn thôø Meï trong toå aám 

gia đình. Haõy trang hoaøng baøn thôø Meï baèng hoa đeïp, 

baèng neán saùng; cuøng nhìn leân đeå toân vinh vaø khaån caàu 

vôùi Meï cho haïnh phuùc gia đình vaø cho hoøa bình theá giôùi. 
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Haõy van naøi Meï cho chuùng ta đöôïc kinh nghieäm voøng tay 

töø maãu cuûa Ngöôøi. Moãi toái trong thaùng Hoa, caùc phaàn töû 

trong gia đình haõy quì tröôùc baøn thôø Meï, traøng haït trong 

tay, soát saéng daâng leân Meï nhöõng chuoãi ngoïc maø Meï yeâu 

thích nhaát, vaø đöøng queân raèng Meï seõ đaùp laïi loøng thaønh 

cuûa con caùi. Moät gia đình bieát khuya sôùm caàu khaån Meï laø 

moät gia đình đöôïc höùa heïn voøng tay Meï cho an vui, đaàm 

aám. Neáu coù gia đình naøo treân bôø vöïc thaúm cuûa tan vôõ thì 

haõy chaïy đeán vôùi Meï, Ngöôøi seõ haøn gaén veát thöông vaø 

cöùu vaõn gia đình khoûi moái đe doïa ly tan. Chuùng ta haõy 

laøm cho thaùng Naêm naøy  thöïc söï laø thaùng cuûa Meï, vaø 

thaùng cuûa Meï trong moãi gia đình.” 

 

Tín höõu Tin Laønh khoâng thôø phöôïng Đöùc Meï Maria vì 

Đöùc Meï Maria laø loaøi thoï taïo cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Thôø loaøi thoï 

taïo cuûa Đöùc Chuùa Trôøi laø vi phaïm đieàu raên thöù nhaát, “Tröôùc maët 

ta, ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc”(Xuaát 20:3).  

 

H80. Đöùc Meï Maria coù quyeàn ban phöôùc khoâng? 

 

Coù nhieàu giaùo daân Coâng Giaùo töôûng laø Đöùc Meï Maria 

coù quyeàn ban phöôùc cho mình khi caàu xin. Nhöng theo lôøi daïy 

đaïo cuûa Linh muïc Dominic Thuaàn, thì Đöùc Meï khoâng coù quyeàn 

ban phöôùc cho giaùo daân. Linh muïc Thuaàn xaùc định giaùo lyù naøy 

trong moät baøi daïy đaïo đaêng treân baùo Daân Chuùa, thaùng 5 naêm 

1996 nhö sau :  

 

“Loøng suøng kính Đöùc Meï coù ngay töø khi Giaùo hoäi vöøa 

khai sinh vaø khoâng ngöøng phaùt trieån qua caùc thôøi đaïi. Söï 

phaùt trieån naøy đoâi khi đi đeán choã thaùi quaù đeán đoåi đaõ gaùn 

cho Đöùc Meï nhöõng vai troø hoaëc địa vị vöôït quaù quyeàn 

haïn cuûa Ngöôøi, chaúng haïn thay vì coi Đöùc Meï laø Đaáng 

caàu baàu caùc ôn, nhieàu ngöôøi laïi cho Đöùc Meï laø nguoàn 
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maïch ban phaùt caùc ôn nhö hoï thöôøng noùi: Đöùc Meï ban 

ôn.” 

 

Lôøi giaûng daïy cuûa Linh muïc Dominic Thuaàn noùi treân xaùc 

nhaän cho giaùo daân Coâng Giaùo bieát laø Đöùc Meï khoâng coù quyeàn 

ban phöôùc cho baát cöù ai. 

 

H81. Taïi sao Coâng Giaùo cho raèng Baø Ma-ri đoàng trinh 

suoát đôøi? 

 

Đeå hieåu taïi sao Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ daïy tín höõu 

tin Baø Ma-ri đoàng trinh suoát đôøi, xin đoïc baøi cuûa Linh muïc 

Nguyeãn Trí Thöùc traû lôøi thaéc maéc cuûa moät tín höõu Coâng Giaùo. 

Baøi baùo naøy đaêng treân taïp chí Traùi Tim Đöùc Meï, soá 245, thaùng 

5, naêm 1998.  

Ngöôøi tín höõu Coâng Giaùo neâu leân caâu hoûi: “ Đöùc Chuùa 

Gieâ-su coù nhieàu anh em maø sao Coâng Giaùo tin Đöùc Meï Maria 

đoàng trinh suoát đôøi?” 

 

Linh muïc Nguyeãn Trí Thöùc traû lôøi nhö sau: 

“Thaät söï, Taân Öôùc noùi đeán ‘anh em Chuùa’ (Mt 12:46; Jn 

7:5, TĐCV1:14; I Cor 9:5), đaëc bieät Phuùc aâm thaùnh 

Marcoâ coøn keå teân caùc anh em vaø toùm taét caùc chị em, 

‘OÂng naøy chaúng phaûi baùc thôï moäc con baø Maria, anh em 

vôùi Giacoâbeâ, Giuse, Giuđa vaø Simoân sao? Chị em oâng 

khoâng ôû vôùi chuùng ta đaây sao? Vaø hoï vaáp phaïm vì Ngöôøi’ 

(Mc 6:3). Vaäy Chuùa coù ít nhaát laø boán anh em vaø vaøi ba 

chị em. 

Vaán đeà ‘anh em Chuùa’ Gieâsu, Taân Öôùc khoâng coù giaûi 

thích naøo vì quaù roõ vôùi hoï. Cuoán nguïy thö Tieàn Tin 

Möøng cuûa Giacoâbeâ (khoaûng naêm 125) giaûi thích thaùnh 

Giuse coù nhieàu con vôùi đôøi vôï tröôùc (9:2;17:1-

2;18:1).Truyeàn thoáng Hy Laïp nhö Clementeâ Alexandria, 
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Origineâ theo giaûi thích naøy. Ngaøy nay, Giaùo Hoäi Anh 

Giaùo coøn theo giaûi thích naøy. Thaùnh Gieâroâm đöa moät 

giaûi thích khaùc vaø laø giaûi thích cuûa Coâng Giaùo. Nhöõng 

anh em đöôïc neâu trong Tin Möøng laø anh em hoï. Vì quen 

thuoäc vaên hoùa Đoâng Phöông, khoâng ai thaéc maéc trong 

hai theá kyû đaàu. Trong vaên hoùa đaïi gia đình nhö AÙ chaâu 

hay Phi chaâu, ngöôøi ta thaáy khoâng coù gì laï luøng khi goïi 

laãn loän nhö vaäy. Nhöng taâm thöùc ngöôøi AÂu taây laïi khaùc. 

Anh em ruoät (Brothers, Frates, Fratello, Freøres, 

Hermano) khoâng theå laãn vôùi anh em hoï (cousins, primo). 

Trong Taân Öôùc tieáng Hy Laïp, töø adelphos (anh em) đöôïc 

duøng raát nhieàu vaø chỉ moät laàn duøng aùnexios (anh em hoï) 

ôû Col 4:10 khi noùi Marcoâ laø anh em hoï cuûa Banabeâ. Cöïu 

Öôùc thöôøng duøng töø ‘anh em’ khi noùi veà anh em hoï (Xem 

Gn 13:8; 14:4-16; 24:48; 29:12-15; 31:23-32.). Baûn Baûy 

Möôi thöôøng dịch töø Do Thaùi, aùh, aøhaù laø adelphos vaø 

adelpheâ (anh em, chị em) chöù khoâng duøng töø aùnexios. 

Gen 114:14 goïi oâng Loùt laø anh em cuûa oâng Abraham. 

Nhöng ôû 11:26-28 chuùng ta bieát oâng Loùt laø con oâng 

Aran, ngöôøi anh đaõ cheát cuûa oâng Abraham. Vaäy oâng Loùt 

laø chaùu goïi oâng Abraham laø chuù. Toâng đoà coâng vuï duøng 

adelphos goïi caùc Kitoâ höõu laø anh em chöøng ba möôi laàn. 

        Ngoaøi ra, nhoùm phuï nöõ döôùi chaân thaùnh giaù coù 

‘Maria meï cuûa Giacoâbeâ vaø Giuse’(Mc15:40,47 xem Mt 

27:56-61). Phaûi chaêng Maria meï Ngaøi cuõng laø Maria meï 

Giacoâbeâ vaø Giuse? Khoù coù theå! Vì luoân đöôïc goïi laø ‘Meï 

Ngaøi’ vaø khoâng coù đaâu noùi đeán ‘caùc con cuûa Đöùc Meï.’ 

Phaûi chaêng ‘anh em Chuùa’ Giacoâbeâ vaø Giuse cuõng laø 

Giacoâbeâ vaø Giuse ôû Mc 6:3; 15:40; 15:47 vaø 16:1? Caùc 

hoïc giaû tin theá (Xem J. Schmid, Los hermanos de Jesuùs, 

en El Evangelio seguùn san Marcos, Barcelona, 1967, 

126-128. Eusebius de Cesarea, Historia Eclesíastica, IV, 

22:4, vol IBAC 349, p. 244). 
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Hôn theá, khi thieân thaàn baùo tin Đöùc Meï seõ thuï thai, Đöùc 

Meï hoûi laïi: ‘Vieäc aáy laøm sao coù theå vì toâi khoâng bieát đeán 

ngöôøi nam?’(Lc 1:34). Nhöõng giaûi thích Thaùnh Kinh sôùm 

nhaát đeàu coi Đöùc Meï khaán giöõ đoàng trinh duø coù laäp gia 

đình, vì neáu khoâng, caâu hoûi quaù ngôù ngaån vôùi moät coâ đaõ 

aên hoûi. Chuyeän Chuùa laïc trong đeàn thôø (Lc 2:41-51) cho 

thaáy Đöùc Meï chỉ coù Chuùa laø con duy nhaát. Moät vaøi laàn 

anh em Chuùa ‘khuyeân’ Chuùa (Jn 7:3-4) hay can ngaên 

Chuùa (Mk 3:21) chöùng toû hoï laø vai treân chöù vai döôùi 

khoâng đöôïc pheùp laøm theá. Chuùng ta bieát Chuùa Gieâsu laø 

con đaàu loøng. 

        Moät soá coøn naïi đeán chöõ ‘cho đeán khi’ trong caâu, 

thaùnh Giuse ‘khoâng aên ôû vôùi nhau CHO ĐEÁN KHI Maria 

sinh con trai đaàu loøng’(Mt 1:25). Taân Öôùc noùi Chuùa 

Gieâsu laø con đaàu loøng đeå noùi vieäc phaûi daâng cho Chuùa 

theo luaät Maisen. Trong Thaùnh Kinh, ‘cho đeán khi’ chỉ coù 

nghĩa moät vieäc khoâng xaûy ra cho đeán moät thôøi đieåm; noù 

khoâng haøm yù vieäc đoù sau đoù xaûy ra nhö ngaøy nay chuùng 

ta quen hieåu. Thí duï, ‘Mical con gaùi cuûa Sau-loâ khoâng coù 

con cho đeán khi cheát’(2 Sam 6:23). Chuùng ta coù nghĩ sau 

khi cheát coâ ta coù con? Cuõng theá, oâng Noe thaû quaï ra vaø 

noù ‘bay đi löôïn laïi cho đeán khi nöôùc caïn’(Gen 8:7). Nöôùc 

caïn laø quaï bay đi chöù noù trôû laïi taøu laøm gì! Moä cuûa 

Maisen khoâng ai bieát ‘maõi đeán ngaøy nay’(Dt 34:6) oâng 

coù bieát moä cuûa Maisen đaâu khoâng?” 

 

H82. Taïi sao Tin Laønh khoâng tin Baø Ma-ri đoàng trinh suoát 

đôøi? 

 

Tín höõu Tin Laønh tin Baø Ma-ri đoàng trinh cho đeán khi 

sanh Đöùc Chuùa Gieâ-su theo nhö lôøi Kinh Thaùnh ghi: “Naày moät 

gaùi đoàng trinh seõ chịu thai, vaø sanh moät con trai. Roài ngöôøi ta seõ 

đaët teân con trai đoù laø Em-ma-nu-eân” (Ma1:23). Nhöng tín höõu 
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Tin Laønh khoâng tin Baø Ma-ri đoàng trinh suoát đôøi, vì sau khi sanh 

Chuùa Gieâ-su roài, Baø Ma-ri aên ôû vôùi oâng Gioâ-seùp vaø sinh theâm 

con trai vaø con gaùi. Tín höõu Tin Laønh tin nhö vaäy khi caên cöù vaøo 

caùc caâu Kinh Thaùnh sau đaây: 

 

a. “Giu-se vöøa thöùc daäy, laøm nhö söù thaàn Chuùa truyeàn 

laø nhaän laáy baïn mình. Nhöng khoâng aên ôû cuøng nhau 

cho đeán khi sanh con đaàu loøng; đoaïn đaët teân treû aáy 

laø Gieâ-su”(Ma-theâu 1:24-25).  

b. “Ngaøi coøn đang noùi vôùi daân chuùng, thì naøy: Meï 

Ngaøi vaø anh em Ngaøi đöùng ngoaøi tìm caùch noùi vôùi 

Ngaøi”(Ma-theâu12:46). “Khi aáy, đeán anh em Ngaøi 

cuõng chaúng tin Ngaøi”(Gio-an 7:5). 

c. “Coù nhieàu ngöôøi nghe Ngaøi daïy doã laáy laøm laï noùi 

raèng ‘Bôûi đaâu oâng naøy đöôïc nhö vaäy? Sao Ngaøi 

saùng suoát theá? Laïi tay Ngaøi đaõ laøm đöôïc nhöõng 

pheùp laï döôøng aáy? Haù Ngaøi khoâng phaûi laø thôï moäc, 

con Baø Ma-ri, anh em vôùi Gia-coâ-beâ, Giu-se, Giu-

đa vaø Si-moân sao? Naøo chị em Ngaøi chaúng ôû đaây 

vôùi chuùng ta ö?’”(Maùt-coâ 6:1-3). 

d. “Heát thaûy hoï đoàng taâm nhaát trí chuyeân caàn caàu 

nguyeän, cuøng caùc phuï nöõ vaø Ma-ri, meï Đöùc Gieâ-su 

vaø caùc anh em Ngaøi”(Coâng vuï caùc Toâng đoà 1:14).  

e. “Ta khoâng coù quyeàn aên uoáng sao? Ta khoâng coù pheùp 

daãn moät chị em phuï nöõ cuøng đi theo nhö caùc toâng đoà 

khaùc, hoaëc anh em Chuùa vaø Keâ-pha sao?” (I Coâ-

rinh-thoâ 9:4-5).  

 

Hôn nöõa, tín höõu Tin Laønh khoâng xem caâu hoûi cuûa Đöùc 

Meï, “Vieäc aáy laøm sao coù theå vì toâi khoâng bieát đeán ngöôøi nam 

naøo?”(Lu 1:34) laø moät caâu hoûi maø Đöùc Meï coù haøm yù “khaán giöõ 

đoàng trinh duø coù laäp gia đình,”nhö lôøi giaûi nghĩa cuûa Linh muïc 

Nguyeãn Trí Thöùc. Nhöng tín höõu Tin Laønh xem đoù laø moät caâu 

hoûi bình thöôøng cuûa ngöôøi con gaùi đoàng trinh vöøa hay tin mình seõ 



Coâng Giaùo & Tin Laønh 

 

157 

mang thai moät caùch baát bình thöôøng nhö vaäy. Thieân söù cuõng 

khoâng cho đoù laø moät caâu hoûi coù haøm yù “khaán giöõ đoàng trinh duø 

coù laäp gia đình”cuûa Đöùc Meï, neân thieân söù đaõ traû lôøi đuùng vaøo 

caâu hoûi đaày thaéc maéc cuûa Đöùc Meï laø vieäc mang thai cuûa Đöùc 

Meï laø do quyeàn pheùp cuûa Đöùc Thaùnh Linh (Lu 1:35). Neáu caâu 

hoûi cuûa Đöùc Meï coù nghĩa “khaán giöõ đoàng trinh duø coù laäp gia 

đình”thì chaéc thieân söù khoâng traû lôøi đuùng vaøo caâu hoûi đaày thaéc 

maéc cuûa Đöùc Meï nhö vaäy. 

 

H83. Taïi sao Coâng Giaùo La Maõ tin Đöùc Meï Maria Voâ 

Nhieãm Nguyeân Toäi? Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh coù tin 

nhö vaäy khoâng? 

 

Trong thôøi Hoäi thaùnh sô khai, Thaùnh Augustine cho raèng 

taát caû moïi ngöôøi sanh ra treân đôøi đeàu maéc toäi toå toâng, chỉ tröø 

Đöùc Meï Maria đaày ôn phöôùc cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Giaùo đieàu 

“Đöùc Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi” do Giaùo Hoaøng Pio IX 

coâng boá ngaøy 8-12-1854. Caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác chuû tröông giaùo 

lyù “Đöùc Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi” goàm coù Coâng Giaùo 

La Maõ, Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng Phöông, Anh Quoác Giaùo (đa 

soá) vaø Lutheran (thieåu soá). Caùc Giaùo hoäi naøy cho raèng taát caû loaøi 

ngöôøi đeàu maéc toäi toå toâng hay nguyeân toäi, chỉ tröø Đöùc Meï 

Maria, vì Ngöôøi đöôïc Thieân Chuùa troïng duïng mang thai vaø sinh 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, neân đöôïc Thieân Chuùa giöõ gìn khoûi toäi toå toâng 

hay nguyeân toäi. 

Nguyeät san Daân Chuùa, xuaát baûn thaùng 5 naêm 1995, bieän 

minh giaùo đieàu Đöùc Meï Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi nhö sau:  

 

“Qua bao theá kyû, giaùo hoäi đaõ ngaøy caøng trôû neân roäng 

hieåu raèng Đöùc Maria ‘đaày ôn phuùc’ qua Thieân Chuùa đaõ 

đöôïc cöùu roãi töø giaây phuùt thaønh thai cuûa Meï. Đoù laø tín lyù 

cuûa söï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. AÙnh quang cuûa söï thaùnh 

thieän hoaøn toaøn duy nhaát theo đoù Đöùc Maria đöôïc laøm 
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cho phong phuù töø khoaûng khaéc đaàu tieân cuûa söï thaønh thai 

cuûa Meï đeán hoaøn toaøn töø Đöùc Kitoâ: Meï đaõ đöôïc cöùu roãi 

trong moät caùch đaùng ngôïi khen hôn, bôûi lyù do cuûa nhöõng 

coâng leänh cuûa Con Meï! Thieân Chuùa Cha chuùc laønh cho 

Đöùc Maria nhieàu hôn baát cöù thuï taïo naøo khaùc, trong Đöùc 

Kitoâ vôùi töøng ôn laønh thieâng lieâng ôû nhöõng nôi choán 

thieâng lieâng vaø choïn Meï trong Đöùc Kitoâ tröôùc khi theá giôùi 

đöôïc hình thaønh, đeå neân thaùnh vaø khoâng vöông toäi !” 

 

Caùc Giaùo hoäi Tin Laønh khoâng tin Đöùc Meï Maria Voâ 

Nhieãm Nguyeân Toäi cho raèng: Giaùo lyù “Đöùc Meï Maria Voâ 

Nhieãm Nguyeân Toäi” khoâng tìm thaáy trong Kinh Thaùnh Taân vaø 

Cöïu Öôùc. Hôn nöõa Kinh Thaùnh xaùc nhaän: “Moïi ngöôøi đeàu đaõ 

phaïm toäi”(Roâ 3:23), vaø “trong A-đam moïi ngöôøi đeàu cheát”(I Coâ-

rinh 15:22), coù nghĩa taát caû moïi ngöôøi sinh bôûi haït gioáng cuûa A-

đam đeàu maéc toäi toå toâng hay nguyeân toäi. 

 

H84. Taïi sao caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng tin Đöùc Meï 

Maria hoàn xaùc leân trôøi?  

 

Theo lôøi truyeàn khaåu, vaøo theá kyû thöù saùu, ngöôøi ta đi tìm 

thaùnh tích đeå toân thôø. Khi đeán phaàn moä cuûa Đöùc Meï Maria hoï 

khoâng tìm thaáy moät di tích naøo coøn löu laïi veà thaân xaùc cuûa Đöùc 

Meï.Vieäc khoâng tìm thaáy di tích cuûa Đöùc Meï laøm cho ngöôøi ta 

nghĩ raèng thaân xaùc cuûa Đöùc Meï đaõ đöôïc Chuùa đem veà trôøi nhö 

tieân tri EÂ-li (II Vua 2 :1). 

Ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1950, Giaùo Hoaøng Pius XII duøng 

quyeàn Baát Khaû Ngoä (Infallibility) coâng boá tín đieàu “Đöùc Meï hoàn 

xaùc leân trôøi” nhö sau: 

 

“Ta laáy quyeàn caùc Thaùnh Pheâ-roâ vaø Phao-loâ Toâng đoà vaø 

chính quyeàn rieâng Ta, tuyeân boá nhö moät tín đieàu trong 

caùc tín lyù đöôïc Thieân Chuùa maëc khaûi, laø Đöùc Maria, Meï 

Voâ Nhieãm cuûa Thieân Chuùa, Đaáng troïn đôøi đoàng trinh, 
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sau cuoäc đôøi taïm göûi ôû traàn gian, đaõ đöôïc röôùc caû hoàn 

laãn xaùc đeå höôûng haïnh phuùc treân Thieân Quoác.”  

 

Tín höõu cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng tin thaân xaùc cuûa 

Đöùc Meï đöôïc caát leân trôøi, vì khoâng coù saùch Phuùc aâm naøo hay 

vaên thö naøo cuûa caùc söù đoà trong Taân Öôùc đeà caäp đeán vieäc “Đöùc 

Meï hoàn xaùc leân trôøi.” 

 

H85. Taïi sao Giaùo Hoäi Coâng Giaùo daïy “Thaùnh Maria laø 

Meï cuûa Đöùc Chuùa Trôøi.”? 

 

Đeå hieåu roõ taïi sao Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ daïy 

“Thaùnh Maria laø Meï cuûa Đöùc Chuùa Trôøi.” Xin đoïc caâu hoûi cuûa 

moät tín höõu Coâng Giaùo vaø baøi giaûi đaùp cuûa Linh muïc Löông 

Minh Trí, đaêng treân Nguyeät San Traùi Tim Đöùc Meï, soá 255, thaùng 

3 naêm 1999, nhö sau:  

 

“Thöa cha con teân laø CNH, moät ngöôøi Coâng Giaùo, con 

coù vaøi thaéc maéc veà Giaùo lyù, xin Cha giaûi đaùp. 

             Veà chöùc Meï Thieân Chuùa: Töø nhoû, con đöôïc daïy 

vaø đoïc ‘Thaùnh Maria Đöùc Meï Chuùa Trôøi . . . ’ con khoâng 

heà suy nghĩ vaø cuõng chaúng thaéc maéc gì, cho đeán khi nghe 

cha VĐT giaûng trong moät buoåi leã Meï Thieân Chuùa, đaïi yù 

raèng: theo laäp luaän thaàn hoïc, Đöùc Meï laø Meï Chuùa Gieâ-

su, maø Chuùa Gieâ-su laø Thieân Chuùa, vaäy Đöùc Meï laø Meï 

Thieân Chuùa. Con lieàn nghĩ raèng: Thieân Chuùa laø Đaáng 

Taïo Hoùa, coøn Đöùc Meï laø thuï taïo. Vì sao Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ laïi toân phong moät thuï taïo leân chöùc meï cuûa 

Đaáng Taïo Hoùa? Con thaáy ngöôïc ngaïo quaù. Taïi sao Giaùo 

hoäi khoâng theå nhaän raèng Đöùc Meï laø Meï Chuùa Gieâ-su 

theo nhaân tính cuûa Ngaøi maø thoâi? Con cuõng đöôïc bieát 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø caùc giaùo hoäi ly khai đang 

muoán xoùa boû baát đoàng đeå hieäp nhaát. Maø söï baát đoàng vaø 
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ly khai aáy xaûy ra töø theá kyû thöù boán, khi Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ coâng boá tín đieàu: Đöùc Meï laø Meï Thieân 

Chuùa. Moät soá giaùo sĩ đaõ khoâng đoàng yù, neân đaõ ly khai 

thaønh Chaùnh Thoáng Giaùo, Coâng Giaùo Đoâng Phöông . . . 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ laáy laäp luaän raèng: Chuùa Gieâ-

su coù hai baûn tính: Thieân tính vaø Nhaân tính. Nhöng Chuùa 

Gieâ-su chỉ laø moät, neân Meï Maria laø Meï Thieân Chuùa 

luoân. Trong nguyeät san Đöùc Meï soá 100 thaùng 11-94, nôi 

trang 14 veà ‘ngaøy theá maït’(Mc 13:24-32) vieát đaïi yù raèng, 

‘khoâng ai bieát tröôùc đöôïc ngaøy taän theá seõ xaûy ra khi naøo, 

keå caû Con Ngöôøi (Chuùa Gieâ-su) tröø Cha.’ Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ giaûi thích raèng: ‘Ngaøi raát đuùng khi noùi keå caû 

Con Ngöôøi vì xeùt veà baûn tính nhaân loaïi nôi Ngaøi, thì Ngaøi 

cuõng khoâng bieát thöïc.’ Nhö vaäy, phaûi chaêng Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ chỉ coá giaûi thích sao cho xuoâi maø 

khoâng thaáy maâu thuaãn. Khi thì baûo, daàu coù hai baûn tính, 

nhöng Ngaøi chỉ laø moät. Coù khi laïi taùch nhaân tính cuûa 

Ngaøi ra rieâng. Con raát kính tin Meï Đoàng Trinh, Meï Voâ 

Nhieãm, Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, Meï Giaùo Hoäi . . . Vaø con 

cuõng muoán vaâng lôøi Giaùo hoäi, nhöng sao lyù trí con khoâng 

theå chaáp nhaän Meï Maria laø Meï Thieân Chuùa. Vaäy con 

phaûi laøm sao? Con coù bị vaï tuyeät thoâng khoâng? Con boái 

roái quaù. Ví nhö coù moät đaûng vieân Vieät Coäng maø lyù trí anh 

ta khoâng nhaän laø Hoà Chí Minh coù coâng vôùi daân toäc Vieät 

nam, thì chaéc laø anh ta seõ bị khai tröø khoûi đaûng. Vaäy con 

coù bị khai tröø khoûi Coâng Giaùo khoâng?              CNH, CA.”  

                                                 

Linh muïc Löông Minh Trí  giaûi đaùp: 

“Toâi raát caûm phuïc thieän chí muoán đeå yù tìm hieåu vaø suy 

nghĩ veà vieäc đaïo cuûa H. Đoù laø đieàu toát, nhöng H khoâng 

coù đöôïc hoaøn caûnh đeå bieát nhieàu hôn. Tuy nhieân H hoûi 

nhieàu caâu maø toaøn nhöõng caâu hoûi lôùn. Toâi tính chia caét 

nhoû ra đeå traû lôøi cho deã nhöng khoâng bieát chia caét laøm 
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sao neân đaønh chịu đeå nguyeân caâu, toâi seõ traû lôøi đöôïc bao 

nhieâu thì đöôïc. 

 

a. ‘Taïi sao Giaùo hoäi khoâng theå nhaän raèng Đöùc Meï laø 

Meï Chuùa Gieâ-su theo nhaân tính cuûa Ngaøi maø thoâi?’ 

Coù chöù, Giaùo hoäi nhaän nhö vaäy maø! 

b. ‘Vì sao Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La-Maõ laïi toân phong 

moät thuï taïo leân chöùc meï cuûa Đaáng Taïo Hoùa?’ CNH 

bieát ngöôøi đaøn baø sinh ra H coù phaàn xaùc thoâi, chöù 

đaâu coù sinh ra linh hoàn H! neân H khoâng theå goïi 

ngöôøi đoù laø meï đuùng nghĩa cuûa con ngöôøi H vì chỉ 

sinh ra moät phaàn cuûa H thoâi. Neáu đuùng ra, H phaûi 

goïi baø đoù ‘meï phaàn xaùc toâi ôi.’ Nhöng toâi chaéc H 

khoâng goïi nhö vaäy vì xaùc vaø hoàn keát hoïp neân con 

ngöôøi mang teân raát thô moäng CNH coù theå đaõ noùi vôùi 

baø ‘meï cuûa loøng con’ duø baø khoâng sinh ra loøng H. 

Khi noùi Đöùc Meï laø Meï Thieân Chuùa khoâng phaûi Giaùo 

hoäi noùi Đöùc Meï sinh ra Thieân Chuùa nhö laø neáu 

khoâng coù Đöùc Meï thì khoâng coù Thieân Chuùa đaâu. 

c. Nhöng thaät ra, khoâng phaûi Giaùo hoäi ‘toân phong moät 

thuï taïo leân chöùc meï cuûa Đaáng Taïo Hoùa’ đaâu maø 

chính Chuùa ‘toân phong moät thuï taïo leân chöùc meï cuûa 

Đaáng Taïo Hoùa’ đaáy H aï. H đoïc Phuùc AÂm, H bieát 

thaùnh Luca nhaán maïnh baø Elisabet ĐÖÔÏC THAÙNH 

THAÀN THUÙC ĐAÅY đaõ tung hoâ ‘Bôûi đaâu toâi đöôïc Meï 

cuûa Chuùa toâi đeán vieáng thaêm?’(Lc1:43). Chuùa Thaùnh 

Thaàn trong baø Elisabet tung hoâ chöù khoâng phaûi töï yù 

baø noùi vaäy đaâu nha. H coù đaày Chuùa Thaùnh Thaàn 

chöa? Neáu coù seõ đöôïc Thaùnh Thaàn tung hoâ nhö theá 

nöõa. H caàu xin nhieàu đeå traøn đaày Thaùnh Thaàn nhaù. 

d. ‘Maø söï baát đoàng vaø ly khai aáy xaûy ra töø theá kyû thöù 

boán, khi . . .’  H noùi vôùi toâi ngöôøi ‘Coâng Giaùo La Maõ’ 

thì khoâng sao, vì toâi hieåu vaø boû qua, chöù H maø noùi 

theá vôùi ‘Chaùnh Thoáng Giaùo, Coâng Giaùo Đoâng 
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Phöông . . .’ toâi sôï raèng H seõ bị vaû gaûy khoâng coøn 

moät caùi raêng naøo laønh laën heát. H noùi ‘ngöôïc’, đaûo 

loän taát caû chuyeän lịch söû vaø thöïc taïi. H gaéng môû töï 

đieån hay saùch lịch söû tìm hieåu laïi xem naøo. H seõ 

thaáy raèng naêm 431 Coâng Đoàng Ephesoâ tuyeân tín Đöùc 

Maria laø Theotokos (Meï Thieân Chuùa). H bieát 

Ephesoâ ôû đaâu treân baûn đoà theá giôùi khoâng naøo? Khi 

naøo coù tieàn vaø thì giôø H phaûi đi haønh höông sang đoù 

đeå caàu vôùi Đöùc Meï nhaù. H bieát khoâng, taïi Coâng 

Đoàng naøy chỉ coù moät Giaùm muïc Taây Phöông vaø moät 

phoù teá ôû Phi Chaâu, coøn laïi laø 250 Giaùm muïc Đoâng 

Phöông. H coù theå đoïc cuoán saùch đöùng đaén veà lịch söû 

hay veà Đöùc Meï naøo, H seõ thaáy đieàu đoù. Toâi hoà nghi 

baäy baï laø H nghe maáy oâng đaïo ma caïo nhaêng nhít 

noùi taàm baäy taàm baï khoâng caàn chöùng côù gì caû. 

e. ‘Chuùa Gieâ-su coù hai baûn tính: Thieân tính vaø Nhaân 

tính. Nhöng Chuùa Gieâ-su chỉ laø moät. . .’ Khi noùi 

Chuùa Kitoâ coù hai baûn tính, naêm 325 Coâng Đoàng 

Nicea thuoäc Đoâng Phöông, nay thuoäc Baéc Thoå Nhĩ 

Kyø, xaùc nhaän Chuùa Gieâ-su laø moät vaø laø Thieân Chuùa 

thaät vaø laø ngöôøi thaät, khoâng pha troän hoãn hôïp; duø 

khaùc bieät maø khoâng caùch bieät. Đaây laø moät maàu 

nhieäm vì yeâu thöông Chuùa cho chuùng ta bieát.” 

 

H86. Taïi sao Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng tin Đöùc Meï Maria 

laø Meï cuûa Đöùc Chuùa Trôøi?  

 

Tín höõu Tin Laønh khoâng chaáp nhaän tín đieàu Baø Maria laø 

Meï cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, vì Baø Maria laø loaøi thoï taïo cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi, cho neân khoâng theå naøo laøm meï cuûa Đaáng đaõ taïo ra 

mình đöôïc. Tín höõu Tin Laønh chỉ tin Baø Maria laø meï cuûa Chuùa 

Gieâ-su veà phaàn xaùc. 
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H87. Taïi sao tín höõu Tin Laønh khoâng tin Baø Ma-ri laø Đaáng 

Trung Baûo hay trung gian phuï giöõa Đöùc Chuùa Trôøi 

vaø nhaân loaïi? 

 

Hoäi Thaùnh Cô Đoác ôû vaøo theá kyû thöù nhaát khoâng toân suøng 

meï cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Caùc vaên thö cuûa caùc söù đoà trong Taân 

Öôùc khoâng noùi đeán Baø Ma-ri coù moät chöùc vuï thieâng lieâng naøo 

trong Giaùo Hoäi Cô Đoác. Đeán caùc theá kyû sau, Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo baét đaàu khuyeán khích giaùo daân toân suøng Baø Ma-ri. Đeán 

naêm 1891, Giaùo Hoaøng Leon XIII ra chỉ thị khuyeán khích giaùo 

daân caàu nguyeän vôùi Đöùc Meï, nhôø Đöùc Meï chuyeån lôøi caàu 

nguyeän đeán Đöùc Chuùa Gieâ-su, roài Đöùc Chuùa Gieâ-su chuyeån lôøi 

caàu nguyeän đeán Đöùc Chuùa Cha. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ tin 

Baø Ma-ri laø Đaáng Trung Baûo hay Trung Gian Phuï ôû giöõa Đöùc 

Chuùa Trôøi vaø loaøi ngöôøi. 

Tín höõu Tin Laønh khoâng xem Baø Ma-ri laø Đaáng Trung 

Baûo hay Trung Gian Phuï vì Taân Öôùc đaõ xaùc định chỉ coù Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Trung Baûo ôû giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø loaøi 

ngöôøi nhö Kinh Thaùnh minh định: “Vì duy coù moät Thieân Chuùa vaø 

chỉ coù moät Đaáng moâi giôùi giöõa Thieân Chuùa vaø nhaân  loaïi, đoù laø 

Con Ngöôøi – Đöùc Gieâ-su Ki-Toâ.”(I Ti-moát 2:5 - Taân Öôùc Coâng 

Giaùo - Baûn Phoå thoâng Vatican 1959, Baûn dịch cuûa Linh muïc 

Traàn Đöùc Huaân). “Vì chỉ coù moät Thieân Chuùa vaø chỉ coù moät Đaáng 

Trung gian giöõa Thieân Chuùa vaø nhaân loaïi, moät ngöôøi laø Đöùc Ki-

Toâ Gieâ-su”(I Timoâtheâ 2:5 - Kinh Thaùnh Coâng Giaùo - Baûn dịch 

cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá Thuaán, Doøng Chuùa Cöùu Theá).   

Tín höõu Tin Laønh chỉ tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng 

Trung Baûo, trung gian hay moâi giôùi giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø loaøi 

ngöôøi nhö đaõ baøy toû trong Kinh Thaùnh, “Vì chỉ coù moät Đöùc Chuùa 

Trôøi, vaø chỉ coù moät Đaáng Trung baûo ôû giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø 

loaøi ngöôøi, töùc laø Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, laø ngöôøi”(I Tim 2:5). 
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H88. Taïi sao tín höõu Coâng Giaùo tin raèng sau khi cheát, moãi 

ngöôøi Coâng Giaùo đeàu phaûi xuoáng Luyeän Nguïc? 

 

Caên cöù vaøo saùch II Ma-ca-beâ 12:45, Coâng Đoàng Trent 

(1545-1563) ra phaùn quyeát laø coù Luyeän Nguïc đeå thanh taåy toäi 

loãi: “Khi moät ngöôøi Coâng Giaùo qua đôøi thì linh hoàn ngöôøi đoù bị 

đöa đeán Luyeän Nguïc chịu hình phaït đau khoå đeå đeàn traû caùc toäi 

loãi vi phaïm luùc coøn soáng. Khi naøo traû xong toäi loãi, đöôïc taåy saïch 

môùi đöôïc leân thieân đaøng đeå soáng vôùi Thieân Chuùa.”(Trích Nguyeät 

san Traùi Tim Đöùc Meï, thaùng 11, 1993). 

Giaùo lyù Coâng Giaùo coøn daïy theâm, thaân nhaân cuûa ngöôøi 

quaù coá ôû traàn theá coù theå giuùp cho linh hoàn ngöôøi quaù coá leân thieân 

đaøng sôùm hôn baèng caùch laøm nhöõng đieàu nhaân đöùc, röôùc leã caàu 

kinh . . . Neáu linh hoàn thaân nhaân ôû luyeän nguïc xaøi khoâng heát caùc 

ôn thaùnh đoù, maø coøn dö thöøa thì coù theå chuyeån caùc ôn thaùnh dö 

thöøa đoù cho caùc linh hoàn moà coâi khoâng coù ngöôøi caàu sieâu. Tröôùc 

Coâng Đoàng Trent, vieäc caàu sieâu cho caùc linh hoàn bị đoïa đaøy ôû 

Luyeän nguïc đöôïc Coâng Đoàng Florence (1438-1445) xaùc định laø: 

“Sau khi cheát, caùc linh hoàn chịu thanh taåy nhôø caùc cöïc hình nôi 

luyeän nguïc. Hoï coù theå đöôïc giaûi thoaùt khoûi nôi cöïc khoå naøy nhôø 

lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tín höõu thaân nhaân taïi theá qua caùc thaùnh 

leã, kinh nguyeän, boá thí vaø caùc vieäc laønh khaùc.” 

Töø thôøi Giaùo Hoaøng Pascal (817-824) cho đeán thôøi Giaùo 

Hoaøng Leo X (1513-1521), ngöôøi Coâng Giaùo coù theå duøng tieàn đeå 

mua caùc phieáu xaù toäi (indulgences) do Giaùo hoäi baùn. Giaùo hoäi 

daïy, ngöôøi naøo mua phieáu xaù toäi cuûa Giaùo hoäi caøng nhieàu thì 

linh hoàn thaân nhaân ôû luyeän nguïc đöôïc leân thieân đaøng caøng sôùm. 
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H89. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caên cöù vaøo đaâu đeå tin coù Luyeän 

Nguïc (Purgatory)? 

 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ tin coù Luyeän Nguïc khi caên 

cöù vaøo caâu chuyeän lịch söû cheùp trong saùch II Meâ-ca-beâ, đoaïn 12, 

töø caâu 38 đeán caâu 45 nhö sau :  

“Hoâm sau ngöôøi ta đeán gaëp Giu-đa, đeå đi thu löôïm xaùc 

nhöõng ngöôøi đaõ thieät maïng maø đem veà choân caát hoï vôùi 

thaân thuoäc nôi moä toå. Nhöng döôùi aùo loùt cuûa moãi ngöôøi 

cheát, ngöôøi ta tìm thaáy đoà cuùng töôïng thaàn Yamnia, đieàu 

leà luaät caám chỉ ngöôøi Do Thaùi, neân moïi ngöôøi đeàu roõ vì 

duyeân do naøo maø caùc ngöôøi aáy đaõ bị thieät maïng. Baáy giôø 

moïi ngöôøi đeàu chuùc tuïng caùch xöû söï cuûa Chuùa, Đaáng 

phaùn xeùt chí coâng vaø toû baøy nhöõng đieàu daáu kín. Vaø hoï 

đaõ quay đaàu khaån nguyeän, xin cho toäi phaïm đöôïc hoaøn 

toaøn taåy xoùa. Coøn vị anh huøng Giu-đa thì ra lôøi khuyeân 

nhuû đaïo quaân giöõ mình saïch toäi, moät khi hoï đaõ thaáy nhaõn 

tieàn söï đaõ xaûy ra bôûi toäi cuûa nhöõng ngöôøi thieät maïng. 

Đoaïn OÂng quyeân tieàn cuûa moãi ngöôøi vaø đaõ göûi veà Gieâ-ru-

sa-lem loái hai ngaøn quan tieàn đeå daâng Leã teá đeàn toäi. OÂng 

đaõ laøm moät đieàu raát toát laønh vaø cao quyù bôûi nghĩ đeán söï 

soáng laïi. Vì neáu OÂng khoâng troâng raèng nhöõng ngöôøi thieät 

maïng aáy seõ soáng laïi, thì caàu nguyeän cho ngöôøi cheát laø 

vieäc dö thöøa vaø ngôù ngaån; coøn OÂng nhìn đeán phaàn 

thöôûng tuyeät haûo daønh cho nhöõng ngöôøi đaõ an nghỉ caùch 

đaïo đöùc, thì quaû laø yù nghĩ laønh thaùnh vaø đaïo đöùc; do đoù 

OÂng đaõ xin daâng Leã-teá xaù toäi cho nhöõng ngöôøi đaõ cheát đeå 

hoï đöôïc tha thöù toäi loãi.” 

 

        Ghi chuù: Naêm 1545, saùch Meâ-ca-beâ I & II đöôïc 

Coâng Đoàng Trent theâm vaøo Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa 

Coâng Giaùo La Maõ. Saùch Meâ-ca-beâ I & II vieát vaøo 

khoaûng naêm 134 (TCN). Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ 

nhìn nhaän saùch Meâ-ca-beâ I & II laø quy đieån thöù đöôïc 
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thaàn öùng. Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh vaø Do Thaùi Giaùo 

khoâng coâng nhaän hai saùch Meâ-ca-beâ laø kinh đieån cuûa 

Cöïu Öôùc, vaø cuõng khoâng nhìn nhaän hai saùch đoù đöôïc 

Đöùc Chuùa Trôøi haø hôi hay soi daãn.   

        Theo lôøi tieåu daãn cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá 

Thuaán, doøng Chuùa Cöùu Theá veà hai saùch Meâ-ca-beâ nhö 

sau: “Hai saùch Meâ-ca-beâ khoâng thuoäc quy đieån Thaùnh 

Kinh cuûa ngöôøi Do Thaùi, nhöng đaõ đöôïc Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo nhìn nhaän laø nhöõng saùch coù thaàn öùng, quy đieån thöù. 

Caùc saùch naøy đöa veà lịch söû caùc traän chieán choáng laïi caùc 

vua Seâlenkus đeå daønh laïi söï töï do toân giaùo vaø chính trị 

cuûa daân Do Thaùi (166-160 TCN).” 

 

H90. Taïi sao tín höõu Tin Laønh khoâng tin coù Luyeän Nguïc? 

     

Döïa treân truyeàn thoáng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ đeà 

xöôùng ra Luyeän Nguïc (Purgatory) hoài thôøi trung coå. Theo giaùo lyù 

naøy, ngöôøi Coâng Giaùo tin raèng sau khi cheát linh hoàn cuûa ngöôøi 

Coâng Giaùo, keå caû linh hoàn cuûa Giaùo Hoaøng, phaûi xuoáng Luyeän 

Nguïc đeå chịu haønh phaït cho nhöõng toäi chöa aên naên hay nhöõng 

toäi chöa đöôïc tha thöù. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng cho bieát thôøi 

gian phaûi ôû Luyeän Nguïc laø bao laâu, nhöng linh hoàn cuûa ngöôøi 

Coâng Gíao phaûi ôû đoù traû xong heát toäi loãi roài môùi đöôïc leân thieân 

daøng. 

Tín höõu Tin Laønh khoâng tin coù Luyeän Nguïc, vì Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Do Thaùi Giaùo vaø Kinh Thaùnh Taân Öôùc cuûa 

Cô Đoác Giaùo khoâng coù noùi đeán giaùo lyù Luyeän Nguïc naøy. Hôn 

nöõa, tín höõu Tin Laønh tin laø khi đaõ đöôïc Chuùa cöùu roài thì khoâng 

coøn bị haønh phaït veà nhöõng toäi loãi cuûa mình nöõa, nhö lôøi cuûa Söù 

đoà Phao-loâ noùi: “Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï đoaùn phaït 

naøo cho nhöõng keû ôû trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ” (Roâ 8:1). Söù 

đoà Giaêng coøn cho bieát theâm: “Vaø huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, 

Con Ngaøi, laøm saïch moïi toäi chuùng ta”(I Giaêng 1:7). Vì huyeát cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm saïch moïi toäi chuùng ta thì chuùng ta khoâng 
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coøn toäi naøo nöõa đeå phaûi traû ôû Luyeän Nguïc, neáu thaät coù Luyeän 

Nguïc.  

Nhaø thaàn đaïo vaø cuõng laø nhaø caûi chaùnh giaùo hoäi ôû Thuïy 

sĩ, Ulrich Zwingli, cho raèng Luyeän Nguïc laø do loaøi ngöôøi bịa đaët 

ra khoâng coù cô sôû trong Kinh Thaùnh.  

 

H91. Taïi sao linh muïc Coâng Giaùo khoâng đöôïc coù vôï nhöng 

muïc sö Tin Laønh coù vôï? 

 

 Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caám linh-muïc coù vôï, vì cho raèng 

linh-muïc coù gia đình hoaït đoäng cho coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi keùm 

hieäu naêng hôn linh-muïc đoäc thaân. Coâng Đoàng Elvira (305) đoøi 

hoûi giôùi linh-muïc Coâng Giaùo phaûi giöõ tín đieàu đoäc thaân, khi döïa 

vaøo lôøi cuûa Thaùnh Phao-loâ daïy: “Toâi muoán cho anh em đöøng lo 

laéng chi; ai khoâng vôï seõ chuyeân lo vieäc thuoäc veà Chuùa laøm sao 

cho đeïp loøng Thieân Chuùa; coøn keû coù vôï hoï phaân taâm lo laéng vieäc 

đôøi đeå coát vöøa loøng vôï; nhöõng phuï nöõ khoâng keát baïn hay trinh nöõ 

lo nghĩ nhöõng vieäc veà Chuùa khieán hoï thanh saïch caû xaùc laãn hoàn. 

Coøn khi hoï keát baïn thì hay lo toan vieäc đôøi coát sao cho vöøa yù 

choàng”(I Coâ-Rinh 7:32-34). 

       Coâng Đoàng Lateran II (1139) vaø Coâng Đoàng Trent (1563) 

taùi xaùc nhaän söï caàn thieát cho vieäc caùc linh muïc giöõ tín đieàu đoäc 

thaân. Đeán naêm 1979, Giaùo Hoaøng Yoan Phao Loà II, göûi đeán caùc 

linh muïc moät vaên thö taùn döông tín đieàu đoäc thaân vaø cho đoù laø 

moät aân töù, moät moùn quaø töø Thieân Chuùa vaø Chuùa Thaùnh Thaàn 

ban cho. 

Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh xem vieäc muïc sö coù vôï laø đieàu 

töï nhieân, theo nhö lôøi daïy cuûa söù đoà Phao-loâ: “Đaøn oâng khoâng 

neân đuïng đeán đaøn baø thì hay, nhöng đeå traùnh söï daâm daät thì moãi 

ngöôøi nam đeàu phaûi coù vôï vaø moãi ngöôøi nöõ đeàu phaûi coù 

choàng!”(I Coâ-rinh 7:1-2, Taân Öôùc - Baûn Phoå thoâng Va-ti-can 

1959 - Baûn dịch cuûa LM Traàn Đöùc Huaân). 
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Hôn nöõa, caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh coøn xem vieäc caám cöôùi 

gaû laø theo đaïo lyù cuûa ma quyû nhö lôøi cuûa Söù đoà Phao-loâ: “Thaàn 

Khí tuyeân boá caùch minh baïch laø vaøo nhöõng thôøi cuoái heát seõ coù 

nhöõng ngöôøi choái boû đöùc tin, chuyeân theo nhöõng thaàn khí laàm 

laïc, nhöõng đaïo lyù cuûa quyû ma, maéc möu boä giaû hình cuûa quaân 

laùo khoeùt, taùng taän löông taâm: chuùng caám hoân nhaân”(I Timoâtheâ 

4:1-3 - Baûn dịch cuûa Linh-muïc Nguyeãn Theá Thuaán, Doøng Chuùa 

Cöùu Theá, naêm 1976). 

 

H92. Coù phaûi taát caû linh muïc Coâng Giaùo La Maõ đeàu đoäc 

thaân? 

 

Khoâng phaûi taát caû linh muïc Coâng Giaùo La Maõ đeàu đoäc 

thaân, vì vaøo naêm 1981, Giaùo Hoaøng Gioan Phao-Loâ II đaõ kyù moät 

saéc luaät cho pheùp caùc tu sĩ đaõ coù vôï con cuûa Giaùo Hoäi Episcopal 

chuyeån qua Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ đeå laøm linh muïc phuïng 

söï taïi caùc giaùo xöù Coâng Giaùo ôû Hoa Kyø. Nhöõng vị tu sĩ naøy đaõ 

coù vôï con, nhöng đöôïc Giaùo Hoaøng cho pheùp giöõ nguyeân tình 

traïng coù gia đình. Sau khi trôû thaønh linh muïc Coâng Giaùo, caùc linh 

muïc coù vôï con naøy vaãn đöôïc laøm nhieäm vuï nhö moät linh muïc 

đoäc thaân. Đieån hình laø tröôøng hôïp cuûa Linh muïc John Gremmels, 

49 tuoåi, coù vôï vaø 3 ngöôøi con, hieän laøm Cha Chaùnh Xöù taïi Giaùo 

phaän Fort Worth, Texas, Hoa-Kyø. 

Vì Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø thieáu linh muïc, neân 

haøng naêm soá linh muïc coù vôï con gia taêng khoaûng ba hay boán 

ngöôøi taïi Hoa Kyø. Vaøo naêm 2002, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø 

coù khoaûng 80 linh muïc coù vôï con. Taïp chí Tieàn Phong xuaát baûn 

ngaøy 16-08-2002 taïi Hoa-Kyø cho bieát hieän nay ôû Anh Quoác coù 

khoaûng 1.000 linh muïc coù gia đình vôï con. Taïp chí Tieàn Phong 

coøn cho bieát theâm  laø coù moät soá linh muïc ôû caùc nöôùc thuoäc Trung 

Nam Myõ vaø Phi Chaâu coù vôï khoâng chaùnh thöùc, nhöng giaùo daân 

cuûa hoï khoâng thaéc maéc gì veà vaán đeà naøy. 
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H93. Taïi sao tín höõu Tin Laønh khoâng thôø oââng baø cha meï, 

nhöng tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam thôø oâng baø cha 

meï? 

 

Töø ngaøy Coâng Giaùo truyeàn đeán Vieät Nam, Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo Vieät Nam coù truyeàn thoáng caám giaùo daân thôø phöôïng 

toå tieân, oâng baø cha meï vaø anh huøng lieät sĩ quaù coá. Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo cho raèng, vieäc thôø phöôïng caùc vị naøy laø thôø phöôïng 

loaøi thuï taïo cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Theo saùch Giaùo Lyù cuûa Hoäi 

Đoàng Giaùm Muïc, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam, trang 133, cho 

raèng thôø phöôïng loaøi thuï taïo laø vi phaïm đieàu raên thöù nhöùt, 

“Tröôùc maët ta, ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc”(Xuaát 20:3). Bôûi lyù 

do naøy, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam coù chỉ thị caám thôø Đöùc 

Meï Maria, vì ngöôøi laø loaøi thuï taïo cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, nguyeân 

vaên nhö sau: “Ta khoâng đöôïc thôø Đöùc Meï Maria, vì ngöôøi cuõng 

laø thuï taïo nhö ta”(Tham chieáu saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo, do Cô 

Sôû Daân Chuùa xuaát baûn vaø phaùt haønh, trang 137). Nhöng đeán kyø 

hoïp cuûa caùc Giaùm muïc taïi Nha Trang ngaøy 12-14 thaùng 11 naêm 

1974, chaáp nhaän cho phoå bieán vaø thi haønh nhöõng quyeát định cuûa 

UÛy Ban Giaùm Muïc ngaøy 19-4-1972 vaø thö cuûa Hoäi Đoàng Giaùm 

Muïc ngaøy 14-6-1965, cho pheùp giaùo daân Coâng Giaùo thôø phöôïng 

toå tieân, oâng baø, cha meï quaù coá vaø anh huøng lieät sĩ vôùi nhöõng chỉ 

thị nhö sau:  

a. Baøn thôø toå tieân, oâng baø, cha meï trong gia đình phaûi 

đaët döôùi baøn thôø Chuùa. 

b. Đöôïc pheùp đoát nhang höông, đeøn neán vaø vaùi laïy 

tröôùc baøn thôø toå tieân, oâng baø, cha meï. 

c. Đöôïc cuùng gioã vaøo caùc ngaøy kî côm cuûa cha meï, 

oâng baø, toå tieân baèng caùch daâng hoa, traùi, höông, 

đeøn. 

d. Trong tang leã, đöôïc vaùi laïy tröôùc thi haøi ngöôøi quaù 

coá. 



Coâng Giaùo & Tin Laønh 

 

170 

e. Trong hoân leã, daâu reå đöôïc laøm leã toå, leã gia tieân 

tröôùc baøn thôø toå tieân. 

f. Giaùo daân đöôïc tham döï caùc buoåi leã thôø phöôïng 

Thaønh Hoaøng vaø anh huøng lieät sĩ.  

Ngaøy xöa, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam cho raèng thôø 

cuùng toå tieân, oâng baø, cha meï quaù coá laø phaïm toäi nghịch cuøng 

đieàu raên thöù nhöùt. Ngaøy nay, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam cho 

raèng vieäc thôø cuùng toå tieân, oâng baø, cha meï, Thaønh Hoaøng vaø anh 

huøng lieät sĩ khoâng coøn xem laø vi phaïm đieàu raên thöù nhöùt nöõa, vì 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ngaøy nay cho raèng caùc vieäc thôø cuùng đoù chỉ 

laø phong tuïc taäp quaùn coå truyeàn cuûa ngöôøi Vieät Nam, khoâng lieân 

quan đeán vaán đeà toân giaùo hay tín ngöôõng cuûa Coâng Giaùo La Maõ.  

Tín höõu Tin Laønh khoâng thôø toå tieân, oâng baø cha meï quaù 

coá, vì hoï cho raèng thôø phöôïng toå tieân, oâng baø cha meï quaù coá töùc 

thôø loaøi thuï taïo cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, xem nhö vi phaïm đieàu raên 

thöù nhaát, “Tröôùc maët ta ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc” (Xuaát 

20:3).  

Tín höõu Tin Laønh xem vieäc thôø phöôïng Thaønh Hoaøng, 

anh huøng lieät sĩ laø phaïm toäi thôø thaàn töôïng maø soá phaän nhöõng 

ngöôøi thôø thaàn töôïng đaõ đöôïc Kinh Thaùnh xaùc định: “Coøn nhöõng 

keû heøn nhaùt, keû chaúng tin, keû đaùng gôùm gheùt, keû gieát ngöôøi, keû 

daâm loaïn, keû phuø pheùp, keû thôø thaàn töôïng vaø phaøm keû naøo noùi 

doái, phaàn cuûa chuùng noù ôû trong hoà coù löûa vaø dieâm chaùy böøng 

böøng: đoù laø söï cheát thöù hai”(Khaûi 21:8). 

 

H94. Kinh Thaùnh Coâng Giaùo coù caám thôø thaàn töôïng 

khoâng? 

 

Kinh Thaùnh Coâng Giaùo caám thôø thaàn töôïng.Vieäc caám 

thôø thaàn töôïng naøy đöôïc ghi cheùp qua caùc phaân đoaïn Kinh 

Thaùnh Coâng Giaùo sau đaây:  

Ga-laùt 5:19-21: “Vaäy coâng vieäc hieån nhieân cuûa xaùc thịt 

laø gian daâm, oâ ueá, thaát tín vaø daâm đaõng, thôø thaàn töôïng, 



Coâng Giaùo & Tin Laønh 

 

171 

buøa chuù, baát thuaän, tranh caïnh, ghen tuoâng, giaän döõ, caõi 

coï, phaân tranh, đaûng phaùi, phaân bì, gieát ngöôøi, say söa, 

tham aên . . . Toâi baùo tröôùc cho anh em, cuõng nhö tröôùc 

toâi đaõ baùo: baát keå ai laøm nhöõng chuyeän nhö theá seõ khoâng 

đöôïc höôûng thuï nöôùc Thieân Chuùa.” 

Khaûi Huyeàn 22:14-15: “Phöôùc cho keû giaët aùo mình 

trong maùu Chieân con ngoõ haàu hoï coù quyeàn đeán caây haèng 

soáng vaø theo cöûa maø vaøo thaønh. Coøn  ôû ngoaøi thì coù loaøi 

choù, phuø thuûy, daâm đaõng, gieát ngöôøi, keû thôø phuïng thaàn 

töôïng vôùi taát caû nhöõng ai öa thích vaø laøm đieàu doái traù.” 

Xuaát-Haønh 20:4-5: “Ngöôi seõ khoâng taïc töôïng thaàn, taïc 

hình vaät gì nôi trôøi beân treân hay nôi đaát beân döôùi, hay 

trong nöôùc beân döôùi đaát. Ngöôi seõ khoâng thôø laïy 

chuùng.” 

Xuaát-Haønh 34:17: “Thaàn töôïng đuùc, ngöôi seõ khoâng laøm 

cho ngöôi.” 

 

Ghi chuù: Caùc phaân đoaïn Kinh Thaùnh treân trích töø 

nguyeân vaên Taân Öôùc Coâng Giaùo, baûn dịch cuûa Linh muïc 

Traàn Đöùc Huaân, vaø Kinh Thaùnh Coâng Giaùo, baûn dịch 

cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá Thuaán, Doøng Chuùa Cöùu Theá. 

 

H95. Taïi sao tín höõu Tin Laønh khoâng thôø phöôïng hình 

töôïng cuûa Chuùa? 

 

 Tín höõu Tin Laønh khoâng thôø phöôïng hình töôïng cuûa Đöùc 

Chuùa Gieâ-su, vì hoï xem hình töôïng laø vaät voâ tri voâ giaùc baèng goã, 

đaù, xi-maêng … do baøn tay loaøi ngöôøi taïo döïng ra. Hôn nöõa, tín 

höõu Tin Laønh coøn xem vieäc thôø hình töôïng cuûa Chuùa laø vi phaïm 

đieàu raên thöù hai ghi trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc nhö sau:  

 

“Ngöôi seõ khoâng taïc töôïng thaàn, taïc hình vaät gì nôi treân 

trôøi beân treân hay nôi đaát beân döôùi. Ngöôi seõ khoâng thôø 
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laïy chuùng vaø phuïng söï chuùng, vì ta laø Gia-veâ Thieân Chuùa 

cuûa ngöôi.”(Xuaát Haønh 20:4-5 - Baûn dịch cuûa Linh muïc 

Nguyeãn Theá Thuaán - Doøng Chuùa Cöùu Theá). 

 Tín höõu Tin Laønh cuõng xem vieäc thôø phöôïng hình töôïng 

cuûa Chuùa laø laøm traùi vôùi lôøi Chuùa daïy trong Kinh Thaùnh Taân 

Öôùc nhö sau: 

 

a. “Phöôùc cho keû giaët aùo mình trong maùu Chieân Con 

ngoõ haàu hoï coù quyeàn đeán caây haèng soáng vaø theo caùc 

cöûa maø vaøo thaønh. Coøn ôû ngoaøi thì coù loaøi choù, phuø 

thuûy, daâm đaõng, gieát ngöôøi, keû thôø phöôïng thaàn 

töôïng vôùi taát caû nhöõng ai öa thích vaø laøm đieàu doái 

traù”(Khaûi huyeàn 22:14,15).  

b. “Nhöõng ngöôøi coøn soùt chöa bị caùc tai hoïa đoù saùt haïi, 

chuùng vaãn khoâng saùm hoái veà vieäc tay chuùng laøm, cöù 

thôø laïy ma quyû, thaàn töôïng baèng vaøng, baïc, đoàng, đaù, 

goã, toaøn nhöõng thöù nhìn khoâng thaáy, nghe chaúng 

đöôïc, đi khoâng noåi”(Khaûi huyeàn 9:20). 

c. “Caùc con nhoû ôi! Haõy giöõ mình khoûi nhöõng thaàn 

töôïng”(I Gioâ-an 5:21).  

 

Ghi chuù: Caùc caâu Kinh Thaùnh Taân Öôùc tröng daãn  treân 

trích töø baûn dịch cuûa Linh muïc Traàn Đöùc Huaân. 

 

H96. Cô đoác nhaân coù neân caàu nguyeän vôùi caùc Thaùnh  

khoâng? 

 

Caùc Thaùnh voán laø nhöõng phaøm nhaân, nhöng coù coâng lôùn 

vôùi Giaùo Hoäi, sau khi cheát hoäi đuû caùc đieàu kieän do Giaùo Hoäi aán 

định, neân đöôïc Giaùo Hoaøng phong “Thaùnh.” 

Coâng Giaùo La Maõ vaø Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng Phöông 

daïy raèng: Đöùc Chuùa Trôøi thöôøng nhaäm lôøi caàu xin cuûa caùc 

Thaùnh hôn laø cuûa tín höõu. Vì hoï cho raèng caùc Thaùnh laø nhöõng toâi 

trung coù nhieàu nhaân nghĩa vôùi Chuùa, neân hai Giaùo hoäi naøy 
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khuyeán khích tín höõu caàu xin vôùi caùc Thaùnh vaø Đöùc Meï, đeå nhôø 

caùc Thaùnh vaø Đöùc Meï chuyeån lôøi caàu xin cuûa mình đeán Đöùc 

Chuùa Trôøi coù hieäu quaû hôn. 

Traùi laïi, tín höõu Tin Laønh cho raèng: Kinh Thaùnh daïy khi 

moät ngöôøi tieáp nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa mình 

thì ngöôøi đoù trôû thaønh con caùi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:12) 

vaø đöôïc goïi Ngaøi laø Cha (Ga 4:6). Neân tín höõu Tin Laønh coù pheùp 

caàu nguyeän thaúng đeán Đöùc Chuùa Trôøi, nhö moät ngöôøi con noùi 

chuyeän vôùi cha mình. Nhö lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su daïy: “Laïy Cha 

chuùng toâi ôû treân trôøi”(Ma 6:9). Vì theá, tín höõu Tin Laønh tin raèng 

Chuùa nhaäm lôøi caàu nguyeän cuûa mình maø khoâng caàn phaûi qua 

trung gian cuûa caùc Thaùnh. Ngoaøi ra, hoï coøn cho raèng caùc thaùnh 

laø nhöõng ngöôøi đaõ cheát, caàu nguyeän vôùi caùc thaùnh laø caàu khaån 

vôùi ngöôøi cheát; ngöôøi cheát khoâng theå giuùp ích đöôïc gì cho ngöôøi 

soáng. Hôn nöõa, caàu khaån vôùi ngöôøi cheát laø đieàu khoâng thích hôïp 

vôùi nieàm tin cuûa Cô Đoác Giaùo, vaø cuõng khoâng thích hôïp vôùi lôøi 

daïy cuûa saùch Phuïc Truyeàn Luaät Leä Kyù 18:10-11 laø khoâng đöôïc 

caàu vaán vôùi ngöôøi đaõ cheát,“ÔÛ giöõa ngöôi chôù neân coù ai đem con 

trai hay con gaùi mình ngang qua löûa, chôù neân coù thaày boùi, hoaëc 

keû hay xem sao maø boùi, thaày phuø thuûy, thaày phaùp, keû hay duøng 

eám chuù, ngöôøi đi hoûi đoàng coát, keû thuaät soá, hay laø keû đi caàu vong 

- Let there not be found among you anyone who immolates his son 

or daughter in the fire, nor a fortune-teller, soothsayer, chamer, 

diviner, or caster of spells, nor one who consults ghosts and 

spirits or seeks oracles from the dead”(Phaân đoaïn Kinh Thaùnh 

baèng Anh Ngöõ naøy trích töø saùch Deuteronomy 18:10-11, Kinh 

Thaùnh Coâng Giaùo, World Catholic Press phaùt haønh). 

 

 

H97. Taïi sao caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh duøng thaùnh giaù khoâng 

coù hình Chuùa bị đoùng đinh, traùi laïi Coâng Giaùo La Maõ 

laïi duøng thaùnh giaù coù hình Chuùa bị đoùng đinh? 
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 Coâng Giaùo La-Maõ duøng thaùnh giaù đeå laøm bieåu töôïng cho 

Cô Đoác Giaùo coù hình töôïng Chuùa bị đoùng đinh đeå noùi leân yù 

nghĩa laø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ chịu cöïc hình treân caây goã đeå chuoäc 

toäi cho nhaân loaïi (I Coâ-rinh 15:3).  

Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh duøng thaùnh giaù khoâng coù hình 

töôïng Chuùa bị đoùng đinh laøm bieåu töôïng cho Cô-Đoác Giaùo đeå 

noùi leân yù nghĩa laø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ cheát treân thaäp töï giaù   

chuoäc toäi cho nhaân loaïi. Ngaøi đaõ đaéc thaéng söï cheát, Chuùa khoâng 

coøn bị treo treân caây goã. Nhöng Ngaøi đaõ soáng laïi ngoài beân höõu 

Đöùc Chuùa Trôøi (Coâ 3:1). 

Hôn nöõa, Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng duøng thaùnh giaù coù 

hình töôïng Chuùa bị đoùng đinh đeå traùnh vi phaïm đieàu raên caám 

“laøm töôïng chaïm” vaø “thôø hình töôïng” ghi ôû saùch Xuaát EÂ-díp-toâ 

Kyù 20:4,5. 
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 GIAÙO LYÙ TOÅNG QUAÙT 

 

H98. Đöùc Chuùa Trôøi coù nhöõng đaëc tính naøo? 

 

Kinh Thaùnh baøy toû Đöùc Chuùa Trôøi coù caùc đaëc tính sau 

đaây: 

a. Toaøn naêng: “Ta laø Đöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng” (Saùng 

17:1).“OÂi! Hôõi Chuùa Gieâ-hoâ-va! Chính Ngaøi đaõ duøng 

quyeàn pheùp lôùn vaø caùnh tay giô ra maø laøm neân trôøi 

vaø đaát; chaúng coù söï gì laø khoù quaù cho Ngaøi caû”(Gieâ 

32:17). “Haù coù đieàu chi Đöùc Gieâ-hoâ-va laøm khoâng 

đöôïc chaêng?”(Saùng 18:14). 

b. Toaøn tri: “Vì neáu loøng mình caùo traùch mình, thì Đöùc 

Chuùa Trôøi laïi lôùn hôn loøng mình nöõa, vaø bieát caû moïi 

söï”(I Giaêng 3:20). “Chuùa chuùng toâi thaät lôùn, coù 

quyeàn naêng caû theå. Söï thoâng saùng Ngaøi voâ cuøng voâ 

taän”(Thi 147:5).   

c. Voâ sôû baát taïi: Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: “Ta coù phaûi laø 

Đöùc Chuùa Trôøi ôû gaàn maø khoâng phaûi laø Đöùc Chuùa 

Trôøi ôû xa sao?” Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: “Coù ngöôøi naøo 

coù theå giaáu mình trong caùc nôi kín cho ta đöøng thaáy 

chaêng?” Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: “Haù chaúng phaûi ta 

đaày daãy caùc taàng trôøi vaø đaát sao?”(Gieâ 23:23-24). 

d. Töï höõu vaø haèng höõu: “Tröôùc khi nuùi non chöa sanh 

ra. Đaát vaø theá gian chöa döïng neân. Töø tröôùc voâ cuøng 

cho đeán đôøi đôøi Chuùa laø Đöùc Chuùa Trôøi” (Thi 90:2). 
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e. Thaùnh khieát: “Vì ta laø Gieâ-hoâ-va Đöùc Chuùa Trôøi cuûa 

caùc ngöôi: ta laø thaùnh”(Leâ 11:44). “Vì Gieâ-hoâ-va 

Đöùc Chuùa Trôøi chuùng ta laø thaùnh!” (Thi 99:9).  

f. Yeâu thöông: “Vì Đöùc Chuùa Trôøi laø söï yeâu thöông” (I 

Giaêng 4:8). 

g. Söï saùng: “Đöùc Chuùa Trôøi laø söï saùng, trong Ngaøi 

chaúng coù söï toái taêm”(I Giaêng 1:5).  

 

H99. Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc laø gì? 

 

Cöïu Öôùc laø giao öôùc cuõ, Taân Öôùc laø giao öôùc môùi. Giao 

Öôùc coù nghĩa laø moät söï thoûa thuaän, moät hôïp đoàng, moät giao keøo, 

moät hieäp öôùc hay moät hieäp định do đoâi beân thoûa thuaän laøm theo. 

Kinh Thaùnh cho bieát vaøo khoaûng naêm 1445 TCN, Đöùc 

Chuùa Trôøi đaõ thaønh laäp moät giao öôùc giöõa Ngaøi vôùi tuyeån daân 

Do Thaùi. Giao öôùc naøy coù hieäu löïc khi Đöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi 

Moâi-se: “Ta seõ nhaän caùc ngöôi laøm daân ta, vaø ta seõ laøm Đöùc 

Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi”(Xuaát 6:7). Caùc giao öôùc maø Đöùc 

Chuùa Trôøi thaønh laäp vôùi daân Do Thaùi thöôøng đöôïc goïi laø Giao 

Öôùc Cuõ hay Cöïu Öôùc. 

Vaøo khoaûng naêm 29 SC, Đöùc Chuùa Trôøi thaønh laäp moät 

giao öôùc giöõa Ngaøi vôùi toaøn theå nhaân loaïi, nhö lôøi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su phaùn: “Naày laø huyeát ta, huyeát cuûa giao öôùc môùi đoå ra cho 

nhieàu ngöôøi”(Maùc 14:24). Giao Öôùc naøy baét đaàu coù hieäu löïc 

ngay luùc Đöùc Chuùa Gieâ-su chịu cheát đoå huyeát ra treân thaäp töï giaù. 

Giao Öôùc naøy goïi laø Giao Öôùc Môùi hay Taân Öôùc. 

Giao öôùc cuõ laø hôïp đoàng giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vôùi daân Do 

Thaùi. Giao öôùc môùi laø hôïp đoàng giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vôùi Cô đoác 

nhaân vaø toaøn theå nhaân loaïi. 

Ngöôøi Do Thaùi soáng döôùi luaät phaùp cuûa Giao öôùc cuõ đeå 

laøm tuyeån daân cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Cô đoác nhaân soáng döôùi aân 

đieån cuûa Giao Öôùc môùi đeå laøm con caùi cuûa Ngaøi. 
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H100. Coù bao nhieâu giao öôùc Đöùc Chuùa Trôøi đaõ thaønh laäp 

vôùi loaøi ngöôøi? 

 

Coù ít nhaát laø naêm giao öôùc Đöùc Chuùa Trôøi đaõ thaønh laäp 

vôùi loaøi ngöôøi ghi trong Kinh Thaùnh nhö sau:   

               Giao öôùc thöù nhaát: Sau côn đaïi hoàng thuûy, Đöùc 

Chuùa Trôøi laäp giao öôùc cuøng Noâ-eâ: “Caùc loaøi xaùc thịt seõ 

chaúng bao giôø laïi bị nöôùc luït huûy dieät, vaø cuõng chaúng coù 

nöôùc luït đeå huûy hoaïi đaát nöõa”(Saùng 9:11). Đöùc Chuùa 

Trôøi đaët caùi moùng treân baàu trôøi đeå laøm daáu hieäu cho giao 

öôùc thöù nhaát naøy (Saùng 9:13). 

        Giao öôùc thöù nhì: Khi AÙp-ra-ham đöôïc 90 tuoåi, Đöùc 

Chuùa Trôøi hieän đeán laäp giao öôùc vôùi AÙp-ra-ham, “Naøy, 

veà phaàn ta, ta đaõ laäp giao öôùc cuøng ngöôi; vaäy ngöôi seõ 

trôû neân toå phuï cuûa nhieàu daân toäc”(Saùng 17:4). Pheùp caét 

bì laø daáu hieäu cuûa giao öôùc thöù hai naøy (Saùng 17:11). 

        Giao öôùc thöù ba: Treân nuùi Si-nai, Đöùc Chuùa Trôøi 

laäp giao öôùc vôùi daân söï Y-sô-ra-eân: “Neáu caùc ngöôi vaâng 

lôøi ta vaø giöõ söï giao öôùc ta, thì trong muoân daân, caùc 

ngöôi seõ thuoäc rieâng veà ta, vì caû theá gian đeàu thuoäc veà ta. 

Caùc ngöôi seõ thaønh moät nöôùc thaày teá leã, cuøng moät daân 

toäc thaùnh cho ta”(Xuaát 19:5). Möôøi đieàu raên laø daáu hieäu 

cuûa giao öôùc thöù ba naøy (Xuaát 20:3-17). 

        Giao öôùc thöù tö: Vì daân Y-sô-ra-eân đaõ khoâng tuaân 

giöõ giao öôùc maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ laäp vôùi hoï ôû nuùi Si-

nai, neân Đöùc Chuùa Trôøi đaõ khieán vua Neâ-bu-caùt-neát-sa 

đaùnh chieám vaø baét daân Y-sô-ra-eân đem veà Ba-by-loân 

laøm phu tuø. Tieân tri Gieâ-reâ-mi döï ngoân Đöùc Chuùa Trôøi 

seõ thaønh laäp moät giao öôùc môùi đeå thay theá giao öôùc maø 

Đöùc Chuùa Trôøi đaõ thaønh laäp vôùi daân Y-sô-ra-eân ôû nuùi Si-

nai nhö sau: “Naøy nhöõng ngaøy đeán, baáy giôø ta seõ laäp moät 

giao öôùc môùi vôùi nhaø Y-sô-ra-eân vaø vôùi nhaø Giu-đa. Giao 

öôùc naøy seõ khoâng theo giao öôùc maø ta đaõ keát vôùi toå phuï 
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chuùng noù trong ngaøy ta naém tay daét ra khoûi đaát EÂ-díp-toâ, 

töùc laø giao öôùc maø chuùng noù đaõ phaù đi” (Gieâ 31:31-32). 

        Giao öôùc sau cuøng: Đöùc Chuùa Trôøi thaønh laäp giao 

öôùc môùi hay giao öôùc sau cuøng vôùi loaøi ngöôøi. Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ laø Đaáng Trung Baûo cuûa giao öôùc sau cuøng 

naøy. Ngaøi chịu cheát đeå chuoäc toäi đaõ phaïm döôùi giao öôùc 

cuõ (Heâ 9:15). Đeå đaùnh daáu giao öôùc môùi naøy, trong buoåi 

tieäc Vöôït Qua, Đöùc Chuùa Gieâ-su caàm cheùn phaùn raèng: 

“Naày laø huyeát ta, huyeát cuûa giao öôùc môùi đoå ra cho nhieàu 

ngöôøi”(Maùc 14:24). Söï cheát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đoå 

huyeát ra treân thaäp töï giaù laø aán chöùng cuûa giao öôùc sau 

cuøng naøy. 

 

H101. Nôi naøo trong Kinh Thaùnh cho bieát Đöùc Chuùa Trôøi 

coù Ba Ngoâi? 

 

Naêm 325 Coâng Đoàng Nicea xaùc định giaùo lyù Đöùc Chuùa 

Trôøi goàm coù ba Ngoâi Vị laø Đöùc Chuùa Cha, Đöùc Chuùa Con vaø 

Đöùc Thaùnh Linh. Ba Ngoâi Vị đeàu coù thaàn tính nhö nhau. Kinh 

Thaùnh chöùa đöïng giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi theå hieän qua 

caùc caâu Kinh Thaùnh sau đaây: 

 

CÖÏU ÖÔÙC 

a. Saùng theá Kyù 1:26: “Đöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: 

Chuùng ta haõy laøm neân loaøi ngöôøi nhö hình ta vaø theo 

töôïng ta.” 

b. Saùng theá Kyù 3:22: “Đöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Loaøi 

ngöôøi đaõ thaønh moät böïc nhö chuùng ta.” 

c. EÂ-sai 6:8: “Toâi nghe tieáng Chuùa phaùn raèng: Ta seõ 

sai ai đi? Ai seõ đi cho chuùng ta?” 

 

 

TAÂN ÖÔÙC 



Giaùo Lyù Toång Quaùt 

 

179 

a.  Ma-thi-ô 3:16-17: “Vöøa khi chịu pheùp baùp-teâm roài, 

Đöùc Chuùa Gieâ-su (Ngoâi Hai) ra khoûi nöôùc, boãng 

chuùc caùc töøng trôøi môû ra, Ngaøi thaáy Thaùnh Linh 

(Ngoâi Ba) cuûa Đöùc Chuùa Trôøi ngöï xuoáng nhö chim 

boø caâu đaäu treân Ngaøi. Töùc thì coù tieáng töø trôøi phaùn 

raèng: Naày laø Con yeâu daáu cuûa Ta (Ngoâi Moät) đeïp 

loøng ta moïi đaøng.” 

      b.  Ma-thi-ô 28:19: “Vaäy, haõy đi daïy doã muoân daân, haõy 

nhôn danh Đöùc Cha (Ngoâi Moät), Đöùc Con (Ngoâi 

Hai) vaø Đöùc Thaùnh Linh (Ngoâi Ba) maø laøm pheùp 

baùp-teâm cho hoï.” 

      c.  I Phi-e-rô 1:2: “Theo söï bieát tröôùc cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

laø Đöùc Chuùa Cha (Ngoâi Moät) vaø neân thaùnh bôûi Đöùc 

Thaùnh Linh (Ngoâi Ba), đaëng vaâng phuïc Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ (Ngoâi Hai).” 

 

H102. Laøm caùch naøo đeå hieåu đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi? 

 

Giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi raát khoù hieåu cho nhieàu 

ngöôøi, nhöng laø moät giaùo lyù quan troïng cuûa Cô Đoác Giaùo. 

 Đeå giaûi nghĩa giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi, coù ngöôøi 

duøng söï bieán theå cuûa nöôùc đeå giaûi nghĩa Đöùc Chuùa Trôøi Ba 

Ngoâi. Hoï lyù luaän raèng: “Vì nöôùc coù ba traïng thaùi laø loûng (nöôùc 

laõ), raén (nöôùc đaù) vaø hôi (hôi nöôùc). Tuy nöôùc coù ba traïng thaùi 

nhöng đeàu coù cuøng moät baûn chaát H2O. Tuy ba nhöng maø laø moät, 

tuy moät nhöng maø laø ba.” Coù nhieàu hoïc giaû khoâng đoàng yù vôùi 

vieäc duøng 3 traïng thaùi cuûa nöôùc đeå giaûng nghĩa veà Đöùc Chuùa 

Trôøi Ba Ngoâi, vì moät traïng thaùi cuûa nöôùc hieän dieän thì hai traïng 

thaùi kia khoâng hieän dieän đöôïc. Traùi laïi, Ba Ngoâi Đöùc Chuùa Trôøi 

coù theå hieän dieän vaø naêng đoäng cuøng moät luùc nhö Phuùc aâm Maùc 

1:10-11 ghi, luùc Đöùc Chuùa Gieâ-su chịu baùp-teâm ôû soâng Gioâ-đanh 

thì Đöùc Chuùa Gieâ-su (Ngoâi Hai) thaáy caùc töøng trôøi môû ra. Đöùc 

Thaùnh Linh (Ngoâi Ba) ngöï xuoáng nhö chim boà caâu. Trong luùc đoù 
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coù tieáng töø trôøi phaùn raèng: Ngöôi laø Con yeâu daáu cuûa Ta (Ngoâi 

Moät). Caû Ba Ngoâi đeàu naêng đoäng cuøng moät luùc, khoâng nhö nöôùc, 

moät theå hieän ra thì hai theå kia khoâng hieän ra cuøng moät luùc đöôïc. 

Hôn nöõa, caùc nhaø thaàn đaïo khoâng đoàng yù vieäc duøng söï bieán theå 

cuûa nöôùc đeå giaûi nghĩa giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi.Vì caùch  

giaûi nghĩa naøy coù theå đöa daãn tín höõu đeán moät taø thuyeát cho raèng 

Đöùc Chuùa Cha (Ngoâi Moät) bieán thaønh Đöùc Chuùa Con (Ngoâi 

Hai), roài Đöùc Chuùa Con bieán thaønh Đöùc Thaùnh Linh (Ngoâi Ba). 

Traùi laïi, giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi khaúng định laø Đöùc 

Chuùa Cha (Ngoâi Moät) khoâng bao giôø trôû thaønh Đöùc Chuùa Con 

(Ngoâi Hai) vaø Đöùc Chuùa Con (Ngoâi Hai) khoâng bao giôø trôû 

thaønh Đöùc Thaùnh Linh (Ngoâi Ba) hay ngöôïc laïi. 

            Hoäi thaùnh sô khai duøng hình ba goùc “triquetra”, hình 

“triquetra” veõ ba con caù quyeän laïi vôùi nhau đeå töôïng tröng cho  

Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. Hình daùng ba con caù 

đeàu nhau töôïng tröng cho Ba Ngoâi bình đaúng. 

Đöôøng veõ voøng cung lieân tuïc taïo thaønh hình ba 

con caù rieâng bieät, nhöng quyeän laïi vôùi nhau, 

töôïng tröng cho Ba Ngoâi rieâng bieät, nhöng hieäp 

laïi thaønh moät Đöùc Chuùa Trôøi.         

           Ngaøy nay, coù nhieàu Giaùo Hoäi Cô Đoác duøng hình  tam giaùc 

coù 3 caïnh đeàu nhau đeå töôïng tröng cho Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. 

Moät caïnh töôïng tröng cho Đöùc Chuùa Cha 

(Ngoâi Moät), moät caïnh töôïng tröng cho Đöùc 

Chuùa Con (Ngoâi Hai), moät  caïnh töôïng tröng 

cho Đöùc Thaùnh Linh (Ngoâi Ba). Ba caïnh hieäp 

laïi thaønh moät tam giaùc đeàu. Cuõng nhö Ba 

Ngoâi hieäp laïi thaønh moät Đöùc Chuùa Trôøi. 

 

H103. Taïi sao söï đoàng trinh cuûa baø Ma-ri khi sanh Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laø quan troïng? 
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  Đöùc Chuùa Gieâ-su phaûi do moät trinh nöõ sanh ra bôûi caùc lyù 

do sau đaây: 

a. Đeå baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su laø moät thaàn nhaân. 

b. Đeå baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán töø trôøi. 

c. Đeå baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Con Đöùc Chuùa Trôøi. 

d. Đeå laøm öùng nghieäm lôøi tieân tri EÂ-sai döï ngoân veà 

Đaáng Cöùu Theá: “Vaäy neân, chính Chuùa seõ ban moät 

đieàm cho caùc ngöôi: naày moät gaùi đoàng trinh seõ chịu 

thai, sanh ra moät trai, vaø đaët teân laø Em-ma-nu-

eân”(EÂ-sai 7:14). 

e. Đeå khoâng maéc toäi toå toâng truyeàn töø A-đam, “AÁy đoù 

thaät laø thaày teá leã thöôïng phaåm maø chuùng ta caàn 

duøng, thaùnh khieát, voâ toäi, khoâng oâ ueá, bieät khoûi keû 

coù toäi”(Heâ 7:26). 

f. Đeå laøm öùng nghieäm lôøi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, laø 

Đaáng Cöùu Theá phaûi töø doøng doõi ngöôøi nöõ (seed of 

the woman); khoâng coù hoät gioáng cuûa ngöôøi nam xen 

vaøo: “Ta seõ laøm cho maày cuøng ngöôøi nöõ, doøng doõi 

maày cuøng doøng doõi ngöôøi nöõ nghịch thuø nhau. 

Ngöôøi nöõ seõ giaøy đaïp đaàu maøy, coøn maøy seõ caén goùt 

chaân ngöôøi”(Saùng 3:15). 

 

H104. Taïi sao söù đoà Giaêng duøng chöõ Ngoâi Lôøi (Giaêng 1:1) đeå 

laøm danh hieäu cho Đöùc Chuùa Gieâ-su? 

 

Söù đoà Giaêng vieát Phuùc AÂm thöù tö vaøo khoaûng naêm 90, 

luùc ngöôøi đang haàu vieäc Chuùa taïi EÂ-pheâ-soâ, thuoäc vuøng Tieåu AÙ, 

nay laø Thoå Nhĩ  Kyø. 

Trong theá kyû đaàu tieân, daân cö soáng trong vuøng Tieåu AÙ 

đeàu chịu aûnh höôûng vaên hoùa vaø trieát lyù Hy Laïp. Moät trong nhöõng 

trieát gia noåi tieáng thôøi đoù laø Phi-loâ. Phi-loâ laø moät trieát gia Do 

Thaùi nhöng raát thoâng thaïo trieát hoïc Hy laïp, đaõ duøng danh töø 

“Ngoâi Lôøi” (Hy Laïp: Logos, La tinh: Verbum) đeå chỉ veà thaàn trí 
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cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, Đaáng Trung Baûo ôû giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø 

loaøi ngöôøi hay laø Đaáng cai quaûn vuõ truï. Phi-loâ coøn cho raèng 

“Ngoâi Lôøi” laø phöông tieän, quyeàn löïc, chöông trình cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi trong söï saùng taïo vaø söï cai trị cuûa Ngaøi. Ngöôøi Do 

Thaùi vaø ngöôøi Hy Laïp soáng ôû vuøng Tieåu AÙ raát am töôøng quan 

nieäm veà “Ngoâi Lôøi” cuûa nhaø trieát hoïc Phi-loâ.  

Bôûi caùc lyù do treân laøm cho ngöôøi ta nghĩ raèng, Söù đoà 

Giaêng đaõ duøng chöõ “Ngoâi Lôøi” đeå laøm danh hieäu cho Đöùc Chuùa 

Gieâ-su, vì chöõ “Ngoâi Lôøi”thích hôïp vôùi baûn theå cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su vaø yù nghĩa cuûa noù cuõng khoâng xa laï vôùi quaàn chuùng ôû 

vuøng Tieåu AÙ. Nhôø vaäy, hoï deã daøng hieåu bieát veà baûn theå vaø ngoâi 

vị cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su maø tin Ngaøi laø Đaáng Cöùu Theá đaõ đeán 

trong theá gian đeå cöùu vôùt keû coù toäi. 

 

H105. Giaùo lyù Nhaäp Theå cuûa Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Hai laø gì? 

 

Vaøo naêm 451, Coâng Đoàng Chaledon xaùc nhaän giaùo lyù 

nhaäp theå (Incarnation) cuûa Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Hai töùc laø Đöùc 

Chuùa Chuùa Gieâ-su đeán trong theá gian vôùi thaân xaùc cuûa loaøi 

ngöôøi. Trong Ngaøi coù baûn chaát thaàn taùnh (verus Deus) vaø nhaân 

taùnh (verus homus) hoaøn toaøn (Giaêng 1:14). Giaùo lyù naøy cho 

raèng thaàn taùnh vaø nhaân taùnh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su keát hôïp 

khaéng khít, nhöng khoâng pha troän laãn loän vôùi nhau. Ngöôøi ta coù 

theå phaân bieät thaàn taùnh vôùi nhaân taùnh cuûa Chuùa, nhöng khoâng 

theå taùch rôøi thaàn taùnh ra khoûi nhaân taùnh hay nhaân taùnh ra khoûi 

thaàn taùnh cuûa Ngaøi đöôïc.  

Linh muïc Nguyeãn Quang Đaùn vieát veà leõ đaïo nhaäp theå 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đaêng treân Nguyeät San Traùi Tim Đöùc Meï, 

thaùng 12 naêm 1998 nhö sau: 

“Nhaäp theå, hay noùi moät caùch bình daân, 'maëc xaùc laøm 

ngöôøi,’ coù yù chỉ maàu nhieäm Ngoâi Lôøi hay Ngoâi Hai 

Thieân Chuùa maëc laáy baûn tính nhaân loaïi, coù xaùc theå hoaøn 

toaøn gioáng con ngöôøi, chỉ tröø toäi loãi. Bieán coá kyø dieäu naøy 
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xaûy ra khi Ngoâi Hai Thieân Chuùa trôû neân moät Con Ngöôøi 

döôùi hình thöùc moät thai nhi trong cung loøng Đöùc Trinh 

Nöõ Maria. Töø ngöõ Nhaäp Theå chỉ chính maàu nhieäm Ngoâi 

Hieäp (Hypostasis) töùc laø vieäc keát hôïp giöõa thaàn tính (baûn 

tính Thieân Chuùa) vaø nhaân tính (baûn tính nhaân loaïi) trong 

moät ngoâi vị. Chaân lyù cuûa maàu nhieäm naøy loaïi tröø hai 

thuyeát cöïc đoan ‘Docetism’ (do tieáng Hy Laïp Dokein coù 

nghĩa laø ‘xem ra’ hay ‘coi nhö laø’) chuû tröông thaân xaùc 

cuûa Chuùa Gieâ-su khoâng phaûi laø xaùc thaät maø chỉ laø caùi 

boùng hình cuûa thaân xaùc; vaø thuyeát ‘Adoptionism’ chuû 

tröông Chuùa Gieâ-su Ki-toâ voán khoâng laø Thieân Chuùa maø 

chỉ laø ‘ngöôøi’ nhöng con ngöôøi aáy đöôïc đaày ôn Chuùa 

Thaùnh Thaàn neân đöôïc coi nhö laø Thaàn Linh. Đöùc Tin 

Coâng Giaùo tuyeân xöng raèng: ‘Bieán coá đoäc nhaát vaø laï 

luøng cuûa söï Nhaäp Theå cuûa Con Thieân Chuùa khoâng coù 

nghĩa laø Chuùa Gieâ-su Ki-toâ moät phaàn laø Thieân Chuùa vaø 

moät phaàn laø ngöôøi, cuõng khoâng coù nghĩa laø moät söï pha 

troän hoãn hôïp thaàn tính giöõa nhaân tính. Ngaøi thöïc söï laø 

moät con ngöôøi đoàng thôøi vaãn thöïc söï laø Thieân Chuùa. 

Chuùa Gieâ-su Ki-toâ laø Thieân Chuùa thaät vaø laø ngöôøi thaät’ 

(GLCG 464).” 

 

H106. Nhöõng lôøi tieân tri naøo trong Cöïu Öôùc đöôïc öùng 

nghieäm vôùi Đöùc Chuùa Gieâ-su trong Taân Öôùc? 

 

Nhöõng lôøi tieân tri trong Cöïu Öôùc đöôïc öùng nghieäm vôùi 

Đöùc Chuùa Gieâ-su trong Taân Öôùc nhö sau:  

(1). Sanh ra bôûi doøng doõi ngöôøi nöõ (Seed of a 

woman). 

Cöïu Öôùc: “Ta seõ laøm cho maøy cuøng ngöôøi nöõ, doøng 

doõi maøy cuøng doøng doõi ngöôøi nöõ nghịch thuø nhau. 

Ngöôøi seõ giaøy đaïp đaàu maøy, coøn maøy seõ caén goùt chaân 

ngöôøi”(Saùng 3:15). 
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Taân Öôùc: “Khi kyø haïn đaõ troïn, Đöùc Chuùa Trôøi beøn 

sai Con Ngaøi, bôûi moät ngöôøi nöõ sanh ra, sanh ra döôùi 

luaäp phaùp, đeå cöùu chuoäc nhöõng keû ôû döôùi luaäp 

phaùp”(Ga 4:4).  

      (2). Doøng doõi cuûa AÙp-ra-ham. 

Cöïu Öôùc: “Ta seõ ban phöôùc cho ngöôøi naøo chuùc 

phöôùc ngöôi (AÙp-ra-ham), ruûa saû keû naøo ruûa saû 

ngöôi; vaø caùc chi toäc nôi  theá gian seõ nhôø ngöôi maø 

đöôïc phöôùc”(Saùng 12: 3).  

Taân Öôùc: “Gia phaû cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, con 

chaùu Đa-vít vaø con chaùu AÙp-ra-ham” (Ma 1:1).  

      (3). Töø chi phaùi Giu-đa. 

Cöïu Öôùc: “Caây phuû-vieät chaúng heà dôøi khoûi Giu-đa. 

Keû laäp phaùp khoâng döùt khoûi giöõa chaân noù. Cho đeán 

chöøng Đaáng Si-loâ hieän tôùi. Vaø caùc daân vaâng phuïc 

Đaáng đoù”(Saùng 49:10).  

Taân Öôùc: “Ngöôøi đaøn baø Sa-ma-ri thöa raèng: UÛa 

kìa! OÂng laø  ngöôøi Giu-đa maø laïi xin uoáng nöôùc cuøng 

toâi”(Giaêng 4:9). 

      (4). Noái ngoâi vua Đa-vít. 

Cöïu Öôùc: “Quyeàn cai trị vaø söï bình an cuûa Ngaøi cöù 

theâm maõi khoâng thoâi, ôû treân ngoâi Đa-vít vaø treân nöôùc 

Ngaøi, đaëng laøm cho nöôùc beàn vöõng, vaø laäp leân trong 

söï chaùnh tröïc coâng bình, töø nay cho đeán đôøi đôøi. 

Thaät loøng soát saéng cuûa Đöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân seõ 

laøm neân söï aáy !”(EÂ-sai 9:6).  

Taân Öôùc: “Con trai aáy seõ neân toân troïng, đöôïc xöng 

laø Con cuûa Đaáng Raát Cao; vaø Chuùa, laø Đöùc Chuùa 

Trôøi, seõ ban cho Ngaøi ngoâi Đa-vít laø toå phuï Ngaøi” 

(Lu 1:32).  

      (5). Sanh ra taïi Beùt-leâ-hem. 

Cöïu Öôùc: “Hôõi Beùt-leâ-hem EÙp-ra-ta, ngöôi ôû trong 

haøng ngaøn Giu-đa laø nhoû laém, song töø nôi ngöôi seõ 
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ra cho ta moät Đaáng cai trị trong Y-sô-ra-eân; goác tích 

Ngaøi bôûi töø đôøi xöa, töø tröôùc voâ cuøng”(Mi-cheâ 5:2). 

Taân Öôùc: “Vì Gioâ-seùp laø doøng doõi nhaø Đa-vít, cho 

neân cuõng töø thaønh Na-xa-reùt, xöù Ga-li-leâ, leân thaønh 

Đa-vít goïi laø Beùt-leâ-hem, xöù Giu-đeâ, đeå khai vaøo soå 

teân mình vaø teân Mari, laø ngöôøi đaõ höùa gaõ cho mình, 

đang coù thai. Đang khi hai  ngöôøi ôû nôi đoù, thì ngaøy 

sanh đeû cuûa Mari đaõ đeán. Ngöôøi sanh con trai đaàu 

loøng, laáy khaên boïc con mình, đaët naèm trong maùng coû, 

vì nhaø quaùn khoâng coù đuû choã ôû”(Lu 2:4-7). 

      (6). Giaùng sanh đuùng thôøi đieåm.  

Cöïu Öôùc: “Ngöôi khaù bieát vaø hieåu raèng töø khi ra leänh 

tu boå vaø xaây laïi Gieâ-ru-sa-lem, cho đeán Đaáng chịu 

xöùc daàu, töùc laø vua, thì đöôïc baûy tuaàn leã, vaø saùu 

möôi hai tuaàn leã; thaønh đoù seõ đöôïc xaây laïi, coù đöôøng 

phoá vaø haøo, trong kyø khoù khaên”(Đa 9:25). 

Taân Öôùc: “Luùc aáy, Seâ-sa Au-guùt-tô ra chieáu chỉ phaûi 

laäp soå daân trong caû thieân haï. Vieäc laäp soå daân naøy laø 

tröôùc heát, vaø nhaèm khi Qui-ri-ni-u laøm quan toång 

traán xöù Sy-ri”(Lu 2:1-2). 

      (7). Sanh bôûi nöõ đoàng trinh. 

Cöïu Öôùc: “Vaäy neân, chính Chuùa seõ ban moät đieàm cho 

caùc ngöôi: naøy moät gaùi đoàng trinh seõ chịu thai, sanh 

ra moät trai vaø đaët teân laø Em-ma-nu-eân”(EÂ-sai 7:14). 

Taân Öôùc: “Đeán thaùng thöù saùu, Đöùc Chuùa Trôøi sai 

thieân söù Gaùp-ri-eân đeán thaønh Na-xa-reùt, xöù Ga-li-leâ, 

tôùi cuøng moät ngöôøi nöõ đoàng trinh teân laø Ma-ri đaõ höùa 

gaû cho moät ngöôøi nam teân laø Gioâ-seùp, veà doøng vua 

Đa-vít. Thieân söù vaøo choã ngöôøi nöõ ôû, noùi raèng: Hôõi 

Ma-ri, đöøng sôï, vì ngöôi đaõ đöôïc ôn tröôùc maët Đöùc 

Chuùa Trôøi. Naày ngöôi seõ chịu thai vaø sanh moät trai 

maø đaët teân laø Gieâ-su”(Lu 1:26-31). 

     (8). Caùc treû con voâ toäi bị saùt haïi.  
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Cöïu Öôùc: “Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn nhö vaày: Taïi Ra-ma 

coù tieáng than thôû khoùc loùc đaéng cay. Ra-cheân khoùc 

con caùi mình, maø khoâng chịu an uûi veà con caùi mình, 

vì chuùng noù khoâng coøn nöõa”(Gieâ 31:15). 

Taân Öôùc: “Vua Heâ-roát thaáy mình đaõ bị maáy thaày baùc 

sĩ đaùnh löøa, thì töùc giaän quaù, beøn sai gieát heát thaûy 

con trai töø hai tuoåi saáp xuoáng ôû thaønh Beáùt-leâ-

hem”(Ma 2:16).  

(9). Trôû veà sau khi laùnh naïn ôû Ai-Caäp (EÂ-díp-toâ). 

Cöïu Öôùc: “Khi Y-sô-ra-eân coøn thô aáu, ta yeâu daáu noù; 

ta goïi Con Trai ta ra khoûi EÂ-díp-toâ”(OÂ-seâ 11:1). 

Taân Öôùc: “Gioâ-seùp  beøn chôø daäy, đem con treû vaø meï 

Ngaøi đang ban đeâm laùnh qua nöôùc EÂ-díp-toâ. Ngöôøi ôû 

đoù cho đeán khi vua Heâ-roát baêng, haàu cho öùng nghieäm 

lôøi Chuùa đaõ duøng đaáng tieân-tri maø phaùn raèng: Ta đaõ 

goïi Con ta ra khoûi nöôùc EÂ-díp-toâ”(Ma 2:14-15). 

      (10). Đöôïc goïi laø Con Đöùc Chuùa Trôøi. 

Cöïu Öôùc: “Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng:  Ngöôi 

laø Con ta; Ngaøy nay ta đaõ sanh Ngöôi” (Thi 2:7). 

Taân Öôùc: “Töùc thì coù tieáng töø treân trôøi phaùn raèng: 

Naøy laø Con yeâu daáu cuûa ta, đeïp loøng ta moïi đaøng” 

(Ma 3:17). 

      (11). Bị ruoàng boû. 

Cöïu Öôùc: “Ngöôøi đaõ bị ngöôøi ta khinh deã vaø chaùn boû 

töøng traûi söï buoàn böïc, bieát söï đau oám, bị khinh nhö 

keû maø ngöôøi ta che maët chaúng theøm xem; chuùng ta 

cuõng chaúng coi ngöôøi ra gì”(EÂ-sai 53:3). 

Taân Öôùc: “Ngaøi đaõ đeán trong xöù mình, song daân 

mình chaúng heà nhaän laáy”(Giaêng 1:11). 

      (12). Thaày teá leã thuoäc ban Meâ-chi-xeâ-đeùc. 

Cöïu Öôùc: “Đöùc Gieâ-hoâ-va đaõ theà, khoâng heà đoåi yù 

raèng: Ngöôi laø thaày teá leã đôøi đôøi, tuøy theo ban Meâ-

chi-xeâ-đeùc”(Thi 110:4). 
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Taân Öôùc: “Cuõng moät theå aáy, Đaáng Christ khoâng töï 

toân mình laøm thaày teá leã thöôïng phaåm; nhöng taïi 

Đaáng đaõ phaùn cuøng Ngaøi raèng: Ngöôi laøm thaày teá leã 

đôøi đôøi, theo ban Meâ-chi-xeâ-đeùc”(Heâ 5: 5-6). 

(13). Vaøo thaønh Gieâ-ru-sa-lem trong tö theá chieán-

thaéng. 

Cöïu Öôùc: “Hôõi con gaùi Si-oân, haõy möøng rôõ caû theå! 

Hôõi con gaùi Gieâ-ru-sa-lem haõy troãi tieáng reo vui! 

Naøy, Vua ngöôi đeán cuøng ngöôi. Ngaøi laø coâng bình 

vaø ban söï cöùu roãi, nhu mì vaø côûi löøa, töùc laø con cuûa 

löøa caùi”(Xa 9:9). 

Taân Öôùc: “Hai ngöôøi daét löøa con veà cho Đöùc Chuùa 

Gieâ-su, laáy aùo mình traûi treân noù; roài Ngaøi côûi leân. 

Ngöôøi đi tröôùc keû theo sau đeàu la leân raèng: Hoâ-sa-

na! Đaùng ngôïi khen cho Đaáng nhaân danh Chuùa maø 

đeán”(Maùc 11:7-9). 

      (14). Bị moân đeä phaûn boäi. 

Cöïu Öôùc: “Đeán đoåi ngöôøi baïn thaân toâi, maø loøng toâi 

tin caäy, vaø đaõ aên baùnh toâi. Cuõng giô goùt leân nghịch 

cuøng toâi”(Thi 41:9). 

Taân Öôùc: “Moät luõ đoâng keùo đeán, teân Giu-đa, moät 

trong möôøi hai söù đoà, đi tröôùc heát laïi gaàn Đöùc Chuùa 

Gieâ-su đaëng hoân Ngaøi. Đöùc Chuùa Gieâ-su hoûi raèng: 

Hôõi Giu-đa ngöôi laáy caùi hoân đeå phaûn Con Ngöôøi 

sao?”(Lu 22:47-48). 

      (15). Bị baùn vôùi giaù 30 mieáng baïc. 

Cöïu Öôùc: “Ta noùi cuøng chuùng noù raèng, neáu caùc 

ngöôi laáy laøm toát, thì haõy cho tieàn coâng ta; baèng 

khoâng thì đöøng cho. Chuùng noù beøn caân tieàn coâng cho 

ta, laø ba chuïc mieáng baïc”(Xa 11:12). 

Taân Öôùc: “Maø noùi raèng: Caùc thaày baèng loøng traû cho 

toâi bao nhieâu đaëng toâi seõ noäp ngöôøi cho? Hoï beøn traû 

cho noù ba chuïc mieáng baïc”(Ma 26:15). 

      (16). Bị chöùng doái.     
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Cöïu Öôùc: “Nhöõng chöùng gian daáy leân, tra hoûi nhöõng 

vieäc toâi khoâng bieát đeán”(Thi 35:11). 

Taân Öôùc: “Baáy giôø coù maáy ngöôøi đöùng leân laøm chöùng 

doái nghịch cuøng Ngaøi”(Maùc 14:57). 

      (17). Nín laëng đoái vôùi caùc lôøi vu caùo. 

Cöïu Öôùc: “Ngöôøi bị hieáp đaùp, nhöng khi chịu khoå 

chaúng heà môû mieäng”(EÂ-sai 53:7). 

Taân Öôùc: “Phi-laùt laïi tra gaïn Ngaøi, maø raèng: Ngöôi 

chaúng đoái đaùp chi heát sao? Nhöng Đöùc Chuùa Gieâ-su 

chaúng traû lôøi chi nöõa, đeán noåi Phi-laùt laáy laøm 

laï”(Maùc 15:4-5). 

      (18). Bị phỉ nhoå. 

Cöïu Öôùc: “Toâi đöa löng cho ngöôøi ta đaùnh vaø đöa 

maù cho ngöôøi ta taùt. Toâi khoâng che maët khi bị ngöôøi 

ta sỉ vaõ vaø khaïc nhoå vaøo maët”(EÂ-sai 50:6). 

Taân Öôùc: “Hoï beøn nhoå treân maët Ngaøi, đaám Ngaøi, laïi 

coù keû vaõ Ngaøi”(Ma 26:67). 

      (19). Cheát vôùi keû aùc.   

Cöïu Öôùc: “Ngöôøi seõ chia cuûa baét vôùi nhöõng keû maïnh, 

vì ngöôøi đaõ đoå maïng soáng mình cho đeán cheát, đaõ bị 

keå vaøo haøng keû döõ, đaõ mang laáy toäi loãi nhieàu 

ngöôøi”(EÂ-sai 53:12). 

Taân Öôùc: “Cuõng coù hai đöùa aên cöôùp bị đoùng đinh vôùi 

Ngaøi”(Maùc 15:27). 

      (20). Đöôïc choân vôùi keû giaøu. 

Cöïu Öôùc: “Ngöôøi ta đaõ đaët moà ngöôøi vôùi nhöõng keû 

aùc, nhöng khi cheát đöôïc choân vôùi keû giaøu”(EÂ-sai 

53:9). 

Taân Öôùc: “Đeán chieàu toái, coù moät ngöôøi giaøu, teân laø 

Gioâ-seùp đeán nôi Phi-laùt maø xin xaùc Đöùc Chuùa Gieâ-

su. Gioâ-seùp laáy xaùc Ngaøi maø boïc trong taám vaûi lieäm 

traéng vaø đöa đeå trong moät caùi huyeät môùi maø ngöôøi 

đaõ khieán đuïc cho mình trong hoøn đaù”(Ma 27:57-60). 

      (21). Hoâng bị đaâm. 
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Cöïu Öôùc: “Chuùng noù seõ nhìn xem Ta laø Đaáng chuùng 

noù đaõ đaâm”(Xa 12:10). 

Taân Öôùc: “Nhöng coù moät teân lính laáy giaùo đaâm 

ngang söôøn Ngaøi, töùc thì maùu vaø nöôùc chaûy ra” 

(Giaêng 19:34). 

      (22). Uoáng giaám vaø maät đaéng. 

Cöïu Öôùc: “Chuùng noù ban maät đaéng laøm vaät thöïc toâi. 

Vaø cho toâi uoáng giaám trong khi khaùt”(Thi 69:21). 

Taân Öôùc: “Taïi đoù coù moät caùi bình đöïng đaày giaám. 

Hoï laáy moät mieáng boâng đaù thaám đaày giaám, buoäc vaøo 

caây ngöu taát đöa keà mieäng Ngaøi”(Giaêng 19:29). “Hoï 

cho Ngaøi uoáng röôïu troän vôùi maät đaéng”(Ma 27:34). 

      (23). Baét thaêm laáy aùo ngoaøi. 

Cöïu Öôùc: “Chuùng noù chia nhau aùo xoáng toâi, baét 

thaêm veà aùo daøi toâi”(Thi 22:18). 

Taân Öôùc:  “Hoï đaõ đoùng đinh Ngaøi treân caây thaäp töï, 

roài thì baét thaêm chia nhau aùo xoáng cuûa Ngaøi” (Ma 

27:35). 

      (24). Xöông khoâng bị đaùnh gaõy. 

Cöïu Öôùc: “Ngaøi giöõ heát thaûy xöông coát ngöôøi. Chaúng 

moät caùi naøo bị gaõy”(Thi 34:20). 

Taân Öôùc: “Khi quaân lính đeán nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su, 

thaáy Ngaøi đaõ cheát roài thì khoâng đaùnh gaõy oáng chaân 

Ngaøi”(Giaêng 19:33). 

      (25). Soáng laïi.     

Cöïu Öôùc: “Vì Chuùa seõ chaúng boû linh hoàn toâi trong 

aâm phuû, cuõng khoâng đeå cho ngöôøi thaùnh Chuùa thaáy 

söï hö naùt”(Thi 16:10).      

Taân Öôùc: “Đöøng sôï chi, caùc ngöôi tìm Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Na-xa-reùt, laø Đaáng đaõ chịu đoùng đinh; Ngaøi 

soáng laïi roài, chaúng coøn ôû đaây; haõy xem nôi đaõ taùng 

xaùc Ngaøi. Nhöng haõy đi noùi cho caùc moân đoà Ngaøi vaø 

Phi-e-rô raèng Ngaøi đi đeán xöù Ga-li-leâ tröôùc caùc 
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ngöôi; caùc ngöôi seõ thaáy Ngaøi taïi đoù, nhö Ngaøi đaõ 

phaùn cuøng caùc ngöôi vaäy”(Maùc 16: 6-7). 

 

H107. Taïi sao Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán trong theá gian? 

 

Kinh Thaùnh cho bieát moïi ngöôøi đeàu coù toäi (Roâ 3:23), caùi 

giaù phaûi traû cho toäi loãi laø bị haønh phaït đôøi đôøi ôû địa nguïc (Roâ 

6:23). Vì loøng yeâu thöông cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, neân Ngaøi đaõ ban 

Con Moät cuûa Ngaøi laø Đöùc Chuùa Gieâ-su (Giaêng 3:16) xuoáng theá 

laøm ngöôøi, cheát treân thaäp giaù đoå huyeát ra, töùc laø“Ngaøi đaõ đem 

thaân mình maø tröø boû luaät phaùp cuûa caùc đieàu raên”(EÂ-pheâ 2:15) 

cuûa giao cuõ loãi thôøi đaõ bị đaøo thaûi (Hy-baù 8:13 BDY), đeå thaønh 

laäp giao öôùc môùi (Lu 22:20). Đieàu chính yeáu cuûa söï giaùng theá 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su laø cöùu chuoäc loaøi ngöôøi khoûi bị haønh phaït 

đôøi đôøi ôû hoûa nguïc nhö  Kinh Thaùnh xaùc định: 

a. Qua lôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su: “Đöùc Chuùa Trôøi đaõ 

sai Con Ngaøi đeán theá gian, chaúng phaûi đeå đoaùn xeùt 

theá gian đaâu, nhöng haàu cho theá gian nhôø Con aáy 

maø đöôïc cöùu”(Giaêng 3:17). Vì ta đeán chaúng đeå xeùt 

đoaùn theá gian nhöng đeå cöùu chuoäc”(Giaêng 12:47). 

“Ta đaõ đeán haàu cho chieân đöôïc söï soáng, vaø đöôïc söï 

soáng dö daät” (Giaêng10:10). 

b. Qua lôøi cuûa tieân tri Giaêng Baùp-tít: “Kìa Chieân Con 

(Đöùc Chuùa Gieâ-su) cuûa Đöùc Chuùa Trôøi laø Đaáng caát 

toäi loãi theá gian đi”(Giaêng 1:29). 

c. Qua lôøi cuûa Söù đoà Giaêng: “AÁy chính Ngaøi laøm cuûa 

leã chuoäc toäi loãi chuùng ta, khoâng nhöõng vì toäi loãi cuûa 

chuùng ta thoâi đaâu, maø cuõng vì toäi loãi caû theá gian 

nöõa. Đöùc Chuùa Cha đaõ sai Đöùc Chuùa Con đaëng laøm 

Cöùu Chuùa theá gian”(I Giaêng 2:2, 4:14). 

d. Qua lôøi cuûa ngöôøi Sa-ma-ri: “Chính Ngaøi (Đöùc 

Chuùa Gieâ-su) thaät laø Cöùu Chuùa cuûa theá gian” 

(Giaêng 4:42). 
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H108. Phuùc AÂm Lu-ca 2:4 ghi Gioâ-seùp thuoäc doøng doõi vua 

Đa-vít. Vaäy, Đöùc Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi vua Đa-

vít qua ngaõ Gioâ-seùp? 

 

Phuùc AÂm Lu-ca 2:4 cho bieát Gioâ-seùp, choàng Baø Ma-ri, 

thuoäc doøng doõi cuûa vua Đa-vít. Tuy Gioâ-seùp thuoäc doøng doõi vua 

Đa-vít, nhöng khoâng theå keå Đöùc Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi 

vua Đa-vít qua Gioâ-seùp đöôïc bôûi caùc lyù do sau đaây: 

Theo gia phaû cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi ôû saùch Ma-thi-ô 

1:1-16, cho bieát Gioâ-seùp, choàng baø Ma-ri, laø con chaùu 

cuûa Gieâ-choâ-nia (Hy-laïp: Iechonias). Trong Cöïu Öôùc, 

teân Gieâ-choâ-nia vieát baèng tieáng Heâ-bô-rô laø Gieâ-coâ-nia 

(Yekonyaâh). Saùch Gieâ-reâ-mi 22:24-30 cho bieát haäu dueä 

cuûa Gieâ-coâ-nia đaõ bị Đöùc Chuùa Trôøi ruûa saû nhö sau: 

“Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: thaät nhö ta haèng soáng, daàu Gieâ-

coâ-nia, con trai Gieâ-hoâ-gia-kim, vua Giu-đa, laø caùi aán 

treân tay höõu ta, ta cuõng loät ngöôi đi . . . Haõy ghi ngöôøi 

naày trong nhöõng keû khoâng coù con caùi, trong nhöõng keû caû 

đôøi khoâng thaïnh vöôïng; vì con chaùu noù seõ khoâng moät 

ngöôøi naøo thaïnh vöôïng, ngoài ngai Đa-vít cai trị trong 

Giu-đa nöõa!” 

Vì Gioâ-seùp thuoäc chi nhaùnh cuûa Gieâ-choâ-nia hay Gieâ-coâ-

nia bị Đöùc Chuùa Trôøi ruûa saû.Vaäy, haäu töï cuûa Gioâ-seùp khoâng 

đöôïc noái ngoâi vua Đa-vít đeå cai trị. Neân, ngöôøi ta khoâng keå Đöùc 

Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi vua Đa-vít qua ngaõ Gioâ-seùp. Hôn 

nöõa, Gioâ-seùp chỉ laø cha nuoâi khoâng coù lieân heä maùu muû vôùi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su. Đöùc Chuùa Gieâ-su phaûi thuoäc doøng doõi cuûa vua Đa-

vít qua moät chi nhaùnh khoâng bị ruûa saû đeå coù theå noái ngoâi vua 

Đa-vít nhö lôøi tieân tri EÂ-sai döï ngoân: “Vì coù moät con treû sanh cho 

chuùng ta, töùc laø moät con trai ban cho chuùng ta; quyeàn cai trị seõ 

naáy treân vai Ngaøi; Quyeàn cai trị vaø söï bình an cuûa Ngaøi cöù theâm 

maõi khoâng thoâi ôû treân ngoâi Đa-vít . . .”(EÂ-sai 9:5-6). 
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H109. Neáu khoâng keå Đöùc Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi cuûa 

vua Đa-vít qua ngaõ Gioâ-seùp thì laøm caùch naøo đeå 

chöùng minh Đöùc Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi cuûa vua 

Đa-vít đeå öùng nghieäm lôøi döï ngoân cuûa tieân tri EÂ-sai 

9:5-6? 

 

Theo gia phaû cuûa Chuùa Gieâ-su ghi ôû Phuùc AÂm Ma-thi-ô 

1:16 cho bieát Gioâ-seùp laø con cuûa Gia-coáp. Gia-coáp laø con chaùu 

cuûa vua Đa-vít. Nhöng theo gia phaû cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi ôû 

Phuùc AÂm Lu-ca 3:23 cho bieát Gioâ-seùp laø con cuûa Heâ-li. Theo 

kinh Talmud cho bieát baø Ma-ri laø con gaùi cuûa Heâ-li. Nhö vaäy, 

Gioâ-seùp laø con ruoät cuûa Gia-coáp nhöng laø con reã cuûa Heâ-li. Theo 

Phuùc AÂm Lu-ca 3:24-31 cho bieát Heâ-li (cha ruoät cuûa baø Ma-ri) laø 

con chaùu cuûa Na-than. Na-than laø con cuûa vua Đa-vít. Nhö vaäy, 

Đöùc Chuùa Gieâ-su thuoäc doøng doõi vua Đa-vít qua ngaõ cuûa meï 

Ngaøi laø baø Ma-ri. 

 

H110. Taïi sao ngöôøi ta goïi Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Christ, 

Đaáng Meâ-si hay Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ? 

 

Khi Chuùa Cöùu Theá giaùng sinh, Ngaøi đöôïc đaët teân đeå goïi 

baèng tieáng Heâ-bô-rô laø Yehoâwshuw’a, coù nghĩa laø Yaveâ hay 

Gieâ-hoâ-va cöùu chuoäc. Chöõ Yehoâwshuw’a phieân aâm ra tieáng Vieät 

laø Gioâ-sueâ. Caùc tröôùc giaû cuûa caùc saùch Taân Öôùc vieát teân cuûa 

Chuùa Cöùu Theá baèng tieáng Hy-Laïp laø Iesous. Đeán luùc Taân Öôùc 

dịch ra Anh ngöõ thì teân cuûa Chuùa trôû thaønh Jesus. Khi Taân Öôùc 

dịch ra Vieät ngöõ thì teân cuûa Chuùa Cöùu Theá trôû thaønh Jeâsus, 

Yeâsu, Gieâ-su hay Gieâ-xu. Ngoaøi teân đeå goïi, Đöùc Chuùa Gieâ-su 

coøn coù caùc danh hieäu nhö Đaáng Christ hay Đaáng Meâ-si . . . 

Đaáng Meâ-si coù nguoàn goác töø chöõ Maâshiyach cuûa tieáng 

Heâ-bô-rô. Chöõ Maâshiyach dịch thaønh chöõ Christos trong tieáng 

Hy-Laïp hay Christ trong Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ cuûa Tin Laønh 
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hoaëc Ki-toâ theo Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ cuûa Coâng Giaùo. Đaáng 

Meâ-si, Christ hay Ki-toâ coù nghĩa laø Đaáng chịu xöùc daàu (Đa 9:25). 

Ngöôøi Do Thaùi tin raèng Đöùc Chuùa Trôøi seõ daáy leân moät Đaáng 

Meâ-si đeå giaûi cöùu daân toäc hoï khoûi aùch thoáng trị cuûa ngoaïi bang 

vaø cöùu daân toäc hoï ra khoûi voøng toäi loãi (Ma 1:21). 

Trong đeâm Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sinh, thieân söù xaùc 

nhaän Ngaøi laø Đaáng Christ  (Lu 2:11), töùc laø Đaáng Meâ-si hay 

Đaáng chịu xöùc daàu cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Khi Chuùa noùi chuyeän vôùi 

ngöôøi đaøn baø Sa-ma-ri nôi bôø gieáng Gia-coáp, Ngaøi xaùc nhaän 

Ngaøi laø Đaáng Meâ-si, theo tieáng Heâ-bô-rô, töùc laø Christos theo 

tieáng Hy-laïp hay Đaáng Christ theo Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ Tin 

Laønh (Giaêng 4:25), hay Đöùc Ki-toâ theo Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ 

Coâng Giaùo(Yoan 4:25). 

Tín höõu Cô Đoác Giaùo goïi Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng 

Christ, Đöùc Ki-toâ, Đaáng Meâ-si hay Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ đeå 

baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su laø “Đaáng chịu xöùc daàu” cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi maø caùc tieân tri đaõ noùi đeán trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc. 

 

H111. Taïi sao Giaêng Baùp-tít goïi Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Chieân 

Con cuûa Đöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:29)? 

 

Trong thôøi Cöïu Öôùc,“neáu moät ngöôøi naøo trong daân 

chuùng, vì laàm lôõ phaïm toäi moät trong caùc đieàu raên cuûa Đöùc Gieâ-

hoâ-va maø laøm đieàu khoâng neân laøm, vaø vì côù đoù maø phaûi maéc 

toäi”(Leâ-vi 4:27). Ngöôøi phaïm toäi phaûi mang đeán cho thaày teá leã 

moät con deâ caùi hay moät chieân con đeå laøm leã chuoäc toäi. “Neáu cuûa 

leã chuoäc toäi baèng chieân con, thì phaûi daâng moät con caùi chaúng tì 

vít chi, nhaän tay mình treân đaàu con sinh teá chuoäc toäi, roài gieát noù 

taïi nôi gieát con sinh duøng laøm cuûa leã thieâu. Đoaïn, thaày teá leã seõ 

nhuùng ngoùn tay mình trong huyeát, boâi treân caùc söøng baøn thôø veà 

cuûa leã thieâu, vaø đoå huyeát döôùi chôn baøn thôø; gôõ heát môõ nhö caùch 

gôõ môõ cuûa chieân con duøng laøm cuûa leã thuø aân, đem xoâng treân baøn 

thôø nhö caùc cuûa leã duøng löûa daâng cho Đöùc Gieâ-hoâ-va. AÁy vaäy, 



Giaùo Lyù Toång Quaùt 

 

194 

thaày teá leã seõ chuoäc toäi cho ngöôøi đoù, thì toäi ngöôøi seõ đöôïc 

tha”(Leâ-vi 4:32-35). Phaân đoaïn Kinh Thaùnh naøy giuùp chuùng ta 

hieåu trong thôøi Cöïu Öôùc Đöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän vieäc duøng 

chieân con đeå laøm teá leã chuoäc toäi cho ngöôøi Do Thaùi. 

  Giaêng Baùp-tít goïi Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Chieân Con cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi đeå baøy toû Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Chieân Con seõ 

đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi duøng laøm cuûa leã chuoäc toäi cho toaøn theå 

nhaân loaïi cuûa thôøi Taân Öôùc. 

 

H112. Taïi sao Đöùc Chuùa Gieâ-su xöng mình laø Con Ngöôøi 

(Lu 12: 40)? 

 

Caùc hoïc giaû nghĩ raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su xöng mình 

laø“Con Ngöôøi” laø Ngaøi coù yù muoán baøy toû Ngaøi laø Con Trôøi đaõ 

nhaäp theá laøm Con Ngöôøi đeå cöùu con ngöôøi ra khoûi söï đoaùn phaït 

cuûa toäi loãi. Cuõng coù hoïc giaû cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su xöng 

Ngaøi laø “Con Ngöôøi” đeå baøi toû chính Ngaøi laø “Con Ngöôøi” trong 

söï hieän thaáy cuûa tieân tri Đa-ni-eân, “Ta nhìn xem trong nhöõng söï 

hieän thaáy ban đeâm, naøy, coù moät ngöôøi gioáng nhö Con Ngöôøi đeán 

vôùi nhöõng đaùm maây treân trôøi; ngöôøi tôùi đeán Đaáng Thöôïng Coå vaø 

bị daãn đeán tröôùc maët Ngaøi. Ngöôøi đöôïc ban cho quyeàn theá, vinh 

hieån vaø nöôùc; haàu cho heát thaûy caùc daân caùc nöôùc, caùc thöù tieáng 

đeàu haàu vieäc Ngöôøi. Quyeàn theá Ngöôøi laø quyeàn theá đôøi đôøi chaúng 

qua đi, vaø nöôùc Ngöôøi khoâng bao giôø phaûi huûy phaù”(Đa 7:13-14). 

Caùc nhaø giaûi kinh cho raèng “Con Ngöôøi” trong söï hieän 

thaáy cuûa tieân tri Đa-ni-eân aùm chỉ veàø Đaáng Meâ-si hay Đaáng 

Christ. 

 

H113. Taïi sao khoâng đaët teân Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Em-ma-

nu-eân theo nhö lôøi tieân tri EÂ-sai döï ngoân? 
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Theo saùch Tieân tri EÂ-sai 7:14 döï ngoân raèng: “Vaäy neân, 

chính Chuùa seõ ban moät đieàm cho caùc ngöôi: Naày, moät gaùi đoàng 

trinh seõ chịu thai, sanh ra moät trai, vaø đaët teân laø Em-ma-nu-eân.” 

 Khi Chuùa Cöùu Theá giaùng sanh, theo lôøi thieân söù daïy, 

Gioâ-seùp đaët teân đeå goïi (name) cho Ngaøi baèng tieáng Heâ-bô-rô laø 

Yehoâwshuw’a (Gioâ-sueâ). Chöõ Yehoâwshuw’a phieân aâm ra tieáng 

Hy laïp laø Iesous. Chöõ Iesous phieân aâm ra tieáng Vieät laø Jeâsus, 

Gieâ-xu, Yeâsu hay Gieâ-su. 

Sôû dĩ,  oâng Gioâ-seùp khoâng đaët teân Chuùa Cöùu Theá laø Em-

ma-nu-eân theo nhö lôøi tieân tri EÂ-sai, vì chöõ Em-ma-nu-eân khoâng 

phaûi laø teân đeå goïi (name), nhöng laø moät danh hieäu (title). Em-

ma-nu-eân laø moät danh hieäu trong nhöõng danh hieäu maø tieân tri EÂ-

sai đaõ duøng đeå chỉ veà Đaáng Christ nhö: Đaáng Laï Luøng, Đaáng 

Möu Luaän, Đöùc Chuùa Trôøi Quyeàn Naêng, Cha Đôøi Đôøi vaø Chuùa 

Bình An (EÂ-sai 9:5). 

 

H114. Taïi sao Đöùc Chuùa Gieâ-su ví Ngaøi laø goác nho? 

 

Ngöôøi Do Thaùi đeàu bieát caây nho töôïng tröng cho daân toäc 

hoï vaø quoác gia Y-sô-ra-eân, nhö đaõ đeà caäp trong Cöïu Öôùc: “Vaû, 

vöôøn nho cuûa Đöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân, aáy laø nhaø Y-sô-ra-eân, vaø 

nhöõng ngöôøi Giu-đa töùc laø caây maø Ngaøi öa thích” (EÂ-sai 5:7). 

Đöùc Chuùa Trôøi coøn ví daân toäc Y-sô-ra-eân laø moät caây nho 

maø Ngaøi đaõ böùng töø Ai-Caäp roài đem veà troàng trong vöôøn cuûa 

Ngaøi laø đaát Ca-na-an, töùc laø Palestine ngaøy nay, “Töø EÂ-díp-toâ 

Chuùa đaõ dôøi sang moät caây nho. Chuùa đuoåi caùc daân ra, roài troàng 

caây aáy. Cuõng xôû đaát cho noù. Noù beøn chaâm reã vaø boø đaày đaát”(Thi 

80: 8-9). “Goác nho đaõ đöôïc troàng nôi đaát toát, gaàn nôi nhieàu nöôùc, 

haàu cho nöùt töôïc, ra traùi, trôû neân caây nho toát” (EÂ-xeâ17: 8). Đaùng 

leõ ‘caây nho cuûa Chuùa troàng’ phaûi sanh ra traùi ngoït, nhöng noù laïi 

sanh ra toaøn traùi nho hoang (EÂ-sai 5:4); töùc laø söï baïo ngöôïc, gian 

aùc, löôøng gaït, aùp-böùc, tham lam, hieáp đaùp ngöôøi coâ theá ngheøo 

khoå (EÂ-sai 5:7-8). 
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Đöùc Chuùa Gieâ-su ví Ngaøi laø goác nho đeå daïy cho caùc 

moân đeä nhaän thöùc raèng, Ngaøi đeán trong theá gian đeå đoùng vai troø 

cuûa moät goác nho lyù töôûng, goác nho môùi, đeå thay theá goác nho cuõ 

laø nhaø Y-sô-ra-eân. Ai chaáp nhaän Ngaøi seõ gaén lieàn vôùi Ngaøi đeå 

tieáp nhaän nguoàn nhöïa soáng sanh ra boâng traùi toát coù ích lôïi cho 

đoàng loaïi (Giaêng15:5). 

 

H115. Taïi sao Đöùc Chuùa Gieâ-su töø choái uoáng maät đaéng khi 

bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù (Ma 27:34)? 

 

Maät đaéng laáy töø nhöïa cuûa moät loaïi caây coù chaát đoäc đeå 

pha vaøo röôïu. Röôïu coù pha maät đaéng đöôïc duøng đeå gaây teâ meâ. 

Tröôùc khi thoï hình treân thaäp töï giaù ngöôøi ta cho töû toäi uoáng röôïu 

hoøa vôùi maät đaéng đeå bôùt caûm giaùc đau đôùn. Đöùc Chuùa Gieâ-su töø 

choái uoáng loaïi röôïu coù pha maät đaéng đoù đeå baøy toû laø Ngaøi baèng 

loøng chaáp nhaän taát caû moïi söï đau đôùn đeå đeàn toäi cho nhaân loaïi. 

 

 

H116. Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su soáng laïi, Ngaøi vaøo nôi caùc 

moân đoà ôû maø khoâng caàn phaûi môû cöûa (Giaêng 20:19). 

Khi tín höõu Cô-Đoác soáng laïi hoï coù theå laøm nhö Chuùa 

đöôïc khoâng? 

 

 Đöùc Chuùa Gieâ-su nhaäp theá laøm ngöôøi, Ngaøi coù baûn chaát 

thaàn taùnh (divine nature) vaø baûn chaát nhaân taùnh (human 

nature).Vì Đöùc Chuùa Gieâ-su coù baûn chaát thaàn taùnh, neân khoâng bị 

haïn cheá bôûi caùc luaät vaät lyù cuûa theá gian. Bôûi leõ đoù, Ngaøi coù theå 

đi treân maët bieån hay laøm caùc pheùp laï. Vôùi baûn chaát nhaân taùnh, 

Đöùc Chuùa Gieâ-su bieát đoùi, bieát khaùt, bieát meät, bieát đau, bieát 

buoàn, bieát giaän . . . . Traùi laïi, con ngöôøi chỉ coù baûn chaát nhaân 

taùnh vôùi thaân xaùc vaät lyù tröôùc khi cheát vaø sau khi soáng laïi cuõng 

chỉ vôùi thaân xaùc vaät lyù vaø baûn chaát nhaân taùnh maø thoâi. 
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Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su soáng laïi, coù laàn Ngaøi hieän ra vôùi 

möôøi moät moân đoà. Trong laàn hieän ra naøy, Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ 

xaùc nhaän vôùi caùc moân đoà laø Ngaøi đaõ thaät söï soáng laïi vôùi chính 

thaân theå cuûa Ngaøi baèng xöông baèng thịt nhö lôøi Chuùa noùi: “Haõy 

xem tay chaân ta: thaät chính ta. Haõy rôø đeán ta vaø haõy xem; thaàn 

(spirit) thì khoâng coù thịt xöông, maø caùc ngöôi thaáy ta coù. . . ôû đaây 

caùc ngöôi coù gì aên khoâng? Moân đoà daâng cho Ngaøi moät mieáng caù 

nöôùng. Ngaøi nhaän laáy maø aên tröôùc maët moân đoà” (Lu 24:39-43).  

Phaân đoaïn Kinh Thaùnh treân cho thaáy Đöùc Chuùa Gieâ-su 

đaõ soáng laïi vôùi thaân theå baèng xöông baèng thịt cuûa chính mình vôùi 

baûn chaát thaàn taùnh vaø nhaân taùnh, voán đaõ coù tröôùc khi cheát. Tín 

höõu Cô Đoác seõ soáng laïi vôùi thaân theå baèng xöông baèng thịt cuûa 

chính mình  chỉ vôùi baûn chaát nhaân taùnh, voán đaõ coù tröôùc khi cheát, 

nhöng khoâng coù baûn chaát thaàn taùnh nhö Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

Neáu tín höõu soáng laïi vôùi thaân theå cuûa chính mình chỉ vôùi 

baûn chaát nhaân taùnh, coù xöông coù thịt thì khoâng theå đi vaøo  phoøng 

kín maø khoâng caàn đi qua cöûa nhö  Đöùc Chuùa Gieâ-su đöôïc, ngoaïi 

tröø Chuùa laøm cho moät pheùp laï nhö  khi Ngaøi taùi laâm ôû khoâng 

trung, Chuùa seõ laøm pheùp laï laø Ngaøi đeå caát tín höõu leân giöõa caùc 

đaùm maây maø gaëp Chuùa (I Teâ 4:17).  

Sôû dĩ, Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán đöùng chính giöõa caùc moân đoà 

maø caùc cöûa đeàu đang đoùng, vì Ngaøi voán đaõ coù baûn chaát thaàn taùnh 

(divine nature), khoâng bị haïn cheá bôûi luaät vaät lyù, neân Ngaøi coù 

theå đi vaøo phoøng maø khoâng caàn phaûi môû cöûa. Vôùi baûn chaát thaàn 

taùnh naøy, Ngaøi đaõ töøng đi treân maët bieån tröôùc khi coù söï cheát vaø 

söï soáng laïi cuûa Ngaøi (Giaêng 6:16-20). Thaân theå con ngöôøi tröôùc 

khi cheát vaø sau khi soáng laïi chỉ coù baûn chaát nhaân taùnh (human 

nature), nhöng khoâng coù baûn chaát thaàn taùnh (divine nature) nhö 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, neân khoâng theå đi vaøo phoøng kín maø khoâng 

caàn môû cöûa nhö Chuùa đöôïc.  

           Ma-thi-ô 22:23-30 ghi caâu chuyeän coù moät ngöôøi theo 

tröôøng phaùi Sa-đu-seâ, voán khoâng tin coù söï soáng laïi cuûa thaân theå, 

đeán hoûi Đöùc Chuùa Gieâ-su veà tröôøng hôïp moät ngöôøi đaøn baø Do 

Thaùi coù baûy đôøi choàng, khi soáng laïi thì baø ta laø vôï cuûa ai? Đöùc 
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Chuùa Gieâ-su đaùp: “Khi soáng laïi, khoâng ai coøn cöôùi vôï laáy choàng 

nöõa, moïi ngöôøi đeàu gioáng nhö thieân söù”(Maõ-Thi 22:30-BDY).  

Coù ngöôøi caên cöù vaøo caâu chuyeän treân cho raèng khi con 

ngöôøi soáng laïi seõ gioáng “nhö thieân söù treân trôøi vaäy,” coù nghĩa laø 

thaân theå cuûa ngöôøi soáng laïi khoâng coøn bị haïn cheá bôûi luaät vaät lyù 

cuûa theá gian; neân coù theå ra vaøo phoøng maø khoâng caàn môû cöûa. 

Nhöng Kinh Thaùnh cho bieát thieân söù laø thaàn linh (spirit – Heâ 

1:14), thaàn linh thì khoâng coù thaân theå baèng xöông baèng thịt nhö 

con ngöôøi. Nhöng con ngöôøi soáng laïi vôùi thaân theå coù xöông coù 

thịt thì khoâng theå bieán hoùa nhö thieân söù đöôïc. 

Hôn nöõa, caùc nhaø giaûi kinh cho raèng, khi Đöùc Chuùa Gieâ-

su noùi caâu “moïi ngöôøi đeàu gioáng nhö thieân söù” trong tröôøng hôïp 

naøy, coù haøm yù noùi moïi ngöôøi đöôïc cöùu vaø khoâng đöôïc cöùu, sau 

khi soáng laïi gioáng nhö thieân söù chỉ treân phöông dieän “khoâng coù 

vôï hay coù choàng” maø thoâi. Lôøi Chuùa noùi khoâng coù nghĩa laø gioáng 

nhö thieân söù hoaøn toaøn ôû moïi phöông dieän khaùc.  

 

H117. Đöôïc xöng coâng bình laø gì? 

 

Đöôïc xöng coâng bình coù nghĩa laø moät ngöôøi coù toäi đöôïc 

Đöùc Chuùa Trôøi keå laø voâ toäi, đöôïc cöùu chuoäc vaø đöôïc hoøa thuaän 

vôùi Ngaøi. Vieäc xöng coâng bình laø moät haønh đoäng hoaøn toaøn do 

Đöùc Chuùa Trôøi laøm cho moät toäi nhaân. Trong thôøi Cöïu Öôùc, “AÙp-

ra-ham tin Đöùc Chuùa Trôøi, vaø đieàu đoù keå laø coâng bình cho 

ngöôøi” (Roâ 4:3). 

Trong thôøi Taân Öôùc, đeán kyø haïn Đöùc Chuùa Trôøi ban Con 

Ngaøi laø Đöùc Chuùa Gieâ-su, Đaáng voâ toäi, đeán theá gian đeå cheát đeàn 

toäi cho nhaân loaïi treân thaäp töï giaù. Heã ai baèng loøng tin Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laø Đaáng Cöùu Theá đaõ đoå huyeát ra treân thaäp töï giaù laø đeå 

chuoäc toäi cho mình thì ngöôøi đoù đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi xöng coâng 

bình, töùc laø đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi keå laø ngöôøi voâ toäi. Vì toäi loãi 

cuûa ngöôøi đoù đaõ đöôïc Đöùc Chuùa Gieâ-su thay theá traû heát treân 

thaäp töï giaù (CV13:38-39), nhö  Kinh Thaùnh xaùc định nhö sau: 
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a. “Vaø hoï nhôø aân đieån Ngaøi maø đöôïc xöng coâng 

bình nhöng khoâng, bôûi söï chuoäc toäi đaõ laøm troïn 

trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, laø Đaáng Đöùc 

Chuùa Trôøi đaõ laäp laøm cuûa leã chuoäc toäi, bôûi đöùc 

tin trong huyeát Đaáng aáy. Ngaøi đaõ baøy toû söï coâng 

bình nhö vaäy, vì đaõ boû qua caùc toäi phaïm tröôùc 

kia, trong buoåi Ngaøi nhịn nhuïc; töùc laø Ngaøi đaõ toû 

söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän taïi, toû ra mình 

laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin đeán 

Đöùc Chuùa Gieâ-su”(Roâ 3:24-26). 

b. “Huoáng chi nay chuùng ta đaõ nhôø huyeát Ngaøi đöôïc 

xöng coâng bình, thì seõ nhôø Ngaøi đöôïc cöùu khoûi 

côn thaïnh noä laø döôøng naøo”(Roâ 5:9). 

c. “Vaäy, chuùng ta đaõ đöôïc xöng coâng bình bôûi đöùc 

tin, thì đöôïc hoøa thuaän vôùi Đöùc Chuùa Trôøi, bôûi 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta” (Roâ 5:1). 

d. “Đöùc Chuùa Trôøi đaõ laøm cho Đaáng voán chaúng bieát 

toäi loãi trôû neân toäi loãi vì chuùng ta, haàu cho chuùng 

ta nhôø Đaáng đoù maø trôû neân söï coâng bình cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi” (II Coâ-rinh 5: 21). 

Đaët đöùc tin vaøo doøng huyeát cöùu chuoäc cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su đoå ra treân thaäp töï giaù laø phöông caùch duy nhaát đeå đöôïc 

xöng coâng bình, đeå đöôïc cöùu chuoäc bôûi aân đieån cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi. 

 

H118. Đöôïc thaùnh hoùa laø gì? 

 

Trong thôøi Cöïu Öôùc, đöôïc thaùnh hoùa hay đöôïc neân thaùnh 

(sanctified) coù nghĩa laø đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi laøm saïch toäi loãi hay 

đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi bieät rieâng ra đeå phuïc vuï Ngaøi hay đeå Ngaøi 

söû duïng, “Moâi-se laáy daàu xöùc, xöùc cho đeàn taïm vaø cho caùc vaät ôû 

taïi đoù bieät rieâng ra thaùnh, raûy daàu baûy laàn treân baøn thôø vaø xöùc 

daàu cho baøn thôø cuøng caùc phuï tuøng cuûa baøn thôø, caùi thuøng vaø 

chaân thuøng, đaëng bieät rieâng ra thaùnh. Ngöôøi cuõng đoå daàu xöùc 
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treân đaàu A-roân, xöùc cho ngöôøi đaëng bieät rieâng ra thaùnh”(A-roân 

đöôïc bieät rieâng ra thaùnh đeå laøm thaày teá leã thöôïng phaåm - Leâ 

8:10-12). 

Trong thôøi Taân Öôùc, khi moät toäi nhaân tin nhaän Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa mình thì đöôïc thaùnh hoùa bôûi huyeát cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, “AÁy vì đoù maø chính mình Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ 

chịu khoå taïi ngoaøi cöûa thaønh đeå laáy huyeát mình laøm cho daân neân 

thaùnh”(Heâ 13:12). “Chuùng ta đöôïc neân thaùnh nhôø söï daâng thaân 

theå cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ moät laàn đuû caû”(Heâ 10:10).  

Caùc nhaø thaàn hoïc cho raèng: Vieäc thaùnh hoùa tín höõu laø 

moät tieán trình xaûy ra ngay giaây phuùt toäi nhaân aên naên tin nhaän 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa mình. Tieán trình thaùnh hoùa naøy 

tieáp tuïc moãi ngaøy cho đeán khi ngöôøi tín höõu đoù đöôïc hoaøn haûo 

gioáng nhö Ngaøi (I Giaêng 3:2 & I Teâ 3:13; 5:23). 

Vieäc thaùnh hoùa hay neân thaùnh cuûa tín höõu Cô Đoác laø bôûi 

doøng huyeát cöùu chuoäc cuûa Đaáng Christ, chôù khoâng phaûi bôûi coâng 

lao tu taâm döôõng taùnh cuûa tín höõu maø đaït đöôïc. Nhö lôøi cuûa Muïc 

sö Dennis M. Johnson cho bieát: “Thaät phöôùc haïnh cho chuùng ta 

vì söï neân thaùnh khoâng phaûi do söï coá gaéng laøm neân thaùnh cuûa 

chuùng ta, nhöng laø söï nöông caäy nôi Chuùa. Ngaøi laø söï neân thaùnh 

cuûa chuùng ta – We are so grateful that holiness doesn’t come 

from our striving but in resting in Him. He is our holiness.” 

[Trích thö đeà ngaøy 21-7-1998, cuûa Muïc sö Dennis M. Johnson, 

đaïi dieän Muïc sö Tieán sĩ Peter Nanfelt, Toång Hoäi Tröôûng, Toång 

Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA), traû lôøi moät tín höõu hoûi veà söï 

neân thaùnh laø do coâng lao cuûa tín höõu taïo ra hay do Chuùa laøm cho 

tín höõu].  

 

H119. Đöôïc cöùu bôûi aân đieån laø gì? 

 

Kinh Thaùnh Taân Öôùc Vieät Ngöõ duøng chöõ “aân đieån” đeå 

dịch chöõ “charis” cuûa tieáng Hy laïp. Chöõ “charis”coù nghĩa laø moät 

moùn quaø hay laø moät söï ban cho nhöng khoâng maø ngöôøi nhaän 
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khoâng caàn phaûi traû laïi baèng tieàn baïc hay baèng vieäc laøm coâng đöùc 

cuûa mình. 

Đöôïc cöùu bôûi aân đieån laø đöôïc cöùu bôûi coâng lao cuûa Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laøm treân thaäp töï giaù vaø loøng thöông xoùt cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi, chöù khoâng phaûi bôûi vieäc laøm coâng đöùc hay do coâng 

lao khoå tu cuûa loaøi ngöôøi maø đaït đöôïc. 

Kinh Thaùnh xaùc định đöôïc cöùu bôûi aân đieån nhö sau:  

“Vaû, aáy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin, maø anh em đöôïc cöùu, 

đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho 

khoâng ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8-9). 

Toùm laïi, đöôïc cöùu bôûi aân đieån laø đöôïc cöùu do loøng 

thöông xoùt cuûa Đöùc Chuùa Trôøi đoái vôùi keû coù toäi bieát aên naên tin 

vaøo ôn tha thöù cuûa Ngaøi qua söï cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su treân thaäp töï giaù, chöù khoâng phaûi do vieäc laøm laønh, thaùnh 

thieän, nhaân đöùc cuûa tín höõu maø đaït đöôïc.  

                                         

H120. Ngöôøi đaõ tin nhaän Chuùa roài, sau coù theå boû Chuùa đöôïc 

khoâng? 

 

Khi moät toäi nhaân quyeát định tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laøm Cöùu Chuùa cuûa mình thì Chuùa tieáp nhaän ngöôøi đoù(Giaêng 

6:37), baèng caùch duøng huyeát cuûa Ngaøi đeå mua chuoäc ngöôøi đoù töø 

địa vị hö maát đeå trôû neân địa vị laøm con caùi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

(Giaêng 1:12), vaø Ngaøi ban cho ngöôøi đoù söï soáng đôøi đôøi (Giaêng 

3:16).  

Khi moät ngöôøi đaõ đöôïc Chuùa mua chuoäc baèng chính 

huyeát cuûa Ngaøi roài, ngöôøi đoù trôû thaønh moät sôû höõu cuûa Chuùa. 

Ngöôøi đoù khoâng coøn quyeàn töï do định đoaït soá phaän đôøi đôøi cuûa 

mình nöõa baèng caùch boû Chuùa đeå trôû laïi vôùi Sa-tan đeå bị hö maát 

đôøi đôøi. Hôn nöõa, khi Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ duøng huyeát cuûa Ngaøi 

đeå mua chuoäc moät ngöôøi naøo thì Ngaøi khoâng đeå ngöôøi đoù trôû laïi 

địa vị hö maát đôøi đôøi nhö lôøi Chuùa phaùn: “Ta ban cho noù söï soáng 
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đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø, vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi 

tay ta”(Giaêng 10:28). “Vaû, yù muoán cuûa Đaáng đaõ sai ta đeán, laø heã 

söï gì Ngaøi đaõ ban cho ta, thì ta chôù laøm maát, nhöng phaûi laøm 

cho soáng laïi nôi ngaøy sau roát” (Giaêng 6:39). 

Toùm laïi, khi moät ngöôøi đaõ quyeát định đeå Đöùc Chuùa Gieâ-

su mua chuoäc mình baèng chính huyeát cuûa Ngaøi roài, thì Chuùa 

khoâng bao giôø đeå ngöôøi đoù boû Chuùa vaø Chuùa cuõng khoâng bao 

giôø boû ngöôøi đoù. Vì “Ngaøi đaõ yeâu keû thuoäc veà mình trong theá 

gian, thì cöù yeâu cho đeán cuoái cuøng”(Giaêng 13:1b). 

 

H121. Coù phaûi toäi phaïm sau khi chịu baùp-teâm thì khoâng 

đöôïc tha thöù? 

 

ÔÛ thôøi hoäi thaùnh sô khai, ngöôøi ta nghĩ raèng toäi phaïm sau 

khi chịu baùp-teâm thì khoâng coøn đöôïc tha thöù. Bôûi yù nghĩ naøy, 

Hoaøng đeá La Maõ Constantine (274-337) chôø đôïi cho đeán khi 

naèm treân giöôøng beänh gaàn ngaøy cheát môùi chịu baùp-teâm. 

Thaät ra, Chuùa Gieâ-su cheát treân thaäp giaù laø đeå đeàn heát 

moïi toäi cho Cô đoác nhaân đaõ phaïm tröôùc vaø sau khi chịu baùp-teâm, 

nhö lôøi Söù đoà Giaêng xaùc định,“huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, Con 

Ngaøi, laøm saïch moïi toäi chuùng ta”(I Giaêng 1:7b). 

Khi Cô đoác nhaân phaïm toäi coù theå laøm toån thöông moái 

töông giao (fellowship) vôùi Chuùa, vaø coù theå bị Chuùa söûa phaït 

(chastened), “Vì Chuùa söûa phaït keû Ngaøi yeâu. Heã ai maø Ngaøi nhaän 

laøm con, thì cho roi cho voït. Ví baèng anh em chịu söûa phaït, aáy laø 

Đöùc Chuùa Trôøi đaõi anh em nhö con, vì coù ngöôøi naøo laø con maø 

cha khoâng söûa phaït”(Heâ12:6-7). Cô đoác nhaân phaïm toäi coù theå 

haøn gaén laïi moái töông giao vôùi Chuùa vaø traùnh đöôïc söï söûa phaït 

(chastening), baèng caùch coâng nhaän mình đaõ phaïm toäi vaø xöng toäi 

mình vôùi Chuùa, thì seõ đöôïc söï tha thöù, “Ví baèng chuùng ta noùi 

mình khoâng coù toäi chi heát, aáy laø chính chuùng ta löøa doái mình vaø 

leõ thaät khoâng ôû trong chuùng ta. Coøn neáu chuùng ta xöng toäi mình 
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thì Ngaøi laø thaønh tín coâng bình đeå tha toäi cho chuùng ta, vaø laøm 

cho chuùng ta saïch moïi đieàu gian aùc” (I Giaêng 1:8-9). 

 

H122. Chuùa đoái xöû vôùi tín đoà phaïm toäi nhö theá naøo? 

 

Khi phaïm toäi, tín höõu coù theå laøm giaùn đoaïn moái töông 

giao (fellowship) maät thieát vôùi Chuùa. Neáu bieát aên naên vaø xöng 

toäi mình vôùi Chuùa,“thì Ngaøi laø thaønh-tín coâng-bình đeå tha 

toäi”cho ngöôøi đoù vaø laøm cho ngöôøi đoù “saïch moïi đieàu gian aùc” 

(I Giaêng 1: 9). Traùi laïi,  tín höõu phaïm toäi khoâng aên-naên coù theå bị 

Chuùa söûa phaït (chastened),“Vì Chuùa söûa phaït keû Ngaøi yeâu. Heã ai 

maø Ngaøi nhaän laøm con thì cho roi cho voït. Vì coù ngöôøi naøo laø 

con maø cha khoâng söûa phaït”(Heâ 12: 6-7). Nhöng Chuùa khoâng 

laáy laïi söï cöùu chuoäc maø Ngaøi đaõ ban cho luùc tin nhaän Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa mình, nhö lôøi Chuùa xaùc định, “Ta ban cho 

noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø, vaø chaúng ai cöôùp 

noù khoûi tay ta”(Giaêng 10:28). 

            Toùm laïi, Chuùa tha thöù tín höõu phaïm toäi bieát aên naên (I 

Giaêng 1:9). Nhöng Chuùa söûa phaït (chastens) tín höõu phaïm toäi maø 

khoâng aên naên,“haàu cho khoâng bị aùn laøm moät vôùi ngöôøi theá 

gian”  (I Coâ-rinh 11:32); coù nghĩa laø söï phaïm toäi coù theå đöa tín 

höõu đoù đeán söï söûa phaït (chastisement) cuûa Chuùa, nhö đau oám, 

bịnh taät vaø cheát (ICoâ-rinh 11:30), nhöng khoâng đöa tín höõu đeán 

söï haønh phaït (condemnation) đôøi đôøi ôû địa nguïc nhö ngöôøi 

khoâng tin Chuùa (Coâ-rinh 11:32).  

       

H123. Söï cöùu roãi vaø phaàn thöôûng coù khaùc nhau khoâng? 

 

Söï cöùu roãi vaø phaàn thöôûng laø hai söï ban cho khaùc nhau. 

Söï cöùu roãi laø bôûi đöùc tin nôi söï cöùu chuoäc cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su 

maø đöôïc (Roâ 1:16), coøn phaàn thöôûng laø bôûi vieäc laøm maø coù 

(Khaûi 22:12). 
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Muoán đöôïc cöùu roãi chỉ caàn tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laøm Cöùu Chuùa cuûa mình, “Vaäy neáu mieäng ngöôi xöng Đöùc Chuùa 

Gieâ-su ra vaø loøng ngöôi tin raèng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ khieán Ngaøi 

töø keû cheát soáng laïi, thì ngöôi seõ đöôïc cöùu”(Roâ 10: 9). Tín höõu 

muoán đöôïc phaàn thöôûng thì phaûi coù coâng traïng vôùi Chuùa: “Ví 

baèng coâng vieäc cuûa ai xaây treân neàn đöôïc coøn laïi, thì thôï đoù seõ 

laõnh phaàn thöôûng cuûa mình”(I Coâ-rinh 3:14). 

Đoái vôùi tín höõu khoâng coù coâng lao vôùi Chuùa, thì ngöôøi đoù 

vaãn đöôïc cöùu, nhöng seõ khoâng nhaän đöôïc phaàn thöôûng töø nôi 

Chuùa, “Neáu coâng vieäc hoï bị thieâu huûy, thì maát phaàn thöôûng. Coøn 

veà phaàn ngöôøi đoù seõ đöôïc cöùu song döôøng nhö qua löûa vaäy”(I 

Coâ-rinh 3:15). 

Tín höõu hieän đang coù söï cöùu roãi: “Ta vieát nhöõng đieàu naøy 

cho caùc con, haàu cho caùc con bieát mình coù söï soáng đôøi đôøi, laø keû 

naøo tin đeán danh con Đöùc Chuùa Trôøi” (I Giaêng 5:13). Nhöng tín 

höõu phaûi chôø đôïi khi Chuùa taùi laâm thì môùi nhaän đöôïc phaàn 

thöôûng, “Naøy ta đeán mau choùng vaø đem phaàn thöôûng theo vôùi ta, 

đeå traû cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm”(Khaûi 22:12). 

 

H124. Haønh đoäng naøo bị keå laø phaïm toäi? 

 

 Toäi loãi laø caùc yù töôûng hay haønh đoäng sai quaáy, töùc laø 

nhöõng tö töôûng vaø haønh đoäng khoâng đaùp öùng đöôïc đuùng tieâu 

chuaån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi aán định. Roâ-ma 3:23 xaùc định laø taát caû 

loaøi ngöôøi đeàu phaïm toäi, thieáu maát söï vinh hieån cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi. Kinh Thaùnh minh định caùc đieàu sau đaây laø toäi loãi: 

a. Khoâng thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi: “Thay vì thôø 

phöôïng Thöôïng Đeá vinh quang haèng soáng, hoï toân 

thôø thaàn töôïng con ngöôøi phuø du, đeán caû hình töôïng 

chim, thuù hay loaøi boø saùt”(La-maõ 1:23). 

b. Khoâng tin Đöùc Chuùa Gieâ-su: “Veà toäi loãi vì hoï 

khoâng tin ta”(Giaêng 16:9). 
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c. Vi phaïm luaät phaùp: “Coøn ai phaïm toäi laø traùi luaät 

phaùp, vaø söï toäi loãi laø söï traùi luaät phaùp”(I Giaêng 

3:4). 

d. Gheùt anh em mình: “Ai gheùt anh em mình laø keû   

gieát ngöôøi”(I Giaêng 3:15). 

e. Đoäng tình tham muoán: “Song ta phaùn cho caùc 

ngöôi bieát: Heã ai ngoù đaøn baø maø đoäng tình tham 

muoán, thì trong loøng đaõ phaïm toäi taø daâm cuøng ngöôøi 

roài”(Ma 5:28). 

f. Khoâng laøm bôûi đöùc tin: “Phaøm laøm đieàu chi khoâng 

bôûi đöùc tin laø toäi loãi”(Roâ 14:23).  

g. Bieát đieàu laønh maø khoâng laøm: “Cho neân, keû bieát 

laøm đieàu laønh maø chaúng laøm, thì phaïm toäi” (Gia 

4:17). 

h.     Vi phaïm caùc đieàu sau đaây: “Khoâng coâng bình, đoäc 

aùc, tham lam, hung döõ; chan chöùa nhöõng đieàu ghen 

gheùt, gieát ngöôøi, caõi laãy, doái traù, giaän döõ, hay maùch, 

gieøm cheâ, chaúng tin kính, xaác xöôïc, kieâu ngaïo, khoe 

khoang, khoân kheùo veà söï laøm döõ, khoâng vaâng lôøi cha 

meï, daïi doät, traùi lôøi giao öôùc, khoâng coù tình nghĩa töï 

nhieân, khoâng coù loøng thöông xoùt” (Roâ 1:29-31), 

“gian daâm, oâ ueá, luoâng tuoàng, thôø hình töôïng, phuø 

pheùp, thuø oaùn, tranh đaáu, ghen gheùt, buoàn giaän, caõi 

laãy, baát bình, beø đaûng, ganh goå, say söa, meâ aên 

uoáng, cuøng caùc söï khaùc gioáng nhö vaäy” (Ga 5: 19-

21). “Keû gian daâm, tham lam, chaét boùp, thôø hình 

töôïng, laøm giaùng yeåu đieäu, đaém nam saéc, troäm 

cöôùp, haø tieän”(I Coâ-rinh 5:10-11, 6:10). “Keû heøn 

nhaùt, keû chaúng tin, keû đaùng gôùm gheùt, keû gieát ngöôøi, 

keû daâm loaïn, keû phuø pheùp, keû thôø thaàn töôïng, vaø 

phaøm keû naøo noùi doái, nhöõng thuaät sĩ, vaø nhöõng keû öa 

thích cuøng laøm söï giaû doái”(Khaûi 21:8; 22:15). 
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H125. Taïi sao Cô đoác nhaân vaãn coøn phaïm toäi? 

 

Khi moät ngöôøi aên naên tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm 

Cöùu Chuùa cuûa mình, ngöôøi đoù đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi tha thöù heát 

toäi loãi, đöôïc xöng coâng bình vaø đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi ban cho moät 

con ngöôøi môùi vôùi baûn tính khoâng phaïm toäi (I Giaêng 3:9). Tuy 

nhieân, Cô đoác nhaân vaãn coøn baûn tính cuõ muoán phaïm toäi. Cho 

neân, Cô-đoác nhaân coøn soáng đeán ngaøy naøo laø coøn phaïm toäi đeán 

ngaøy đoù. Đieàu naøy đaõ đöôïc Söù đoà Phao-loâ xaùc nhaän qua töøng traûi 

cuûa mình trong cöông vị cuûa moät söù đoà nhö sau: “Vì toâi khoâng 

laøm đieàu laønh mình muoán, nhöng laøm đieàu döõ mình khoâng muoán. 

Ví baèng toâi laøm đieàu mình khoâng muoán, aáy chaúng phaûi toâi laøm 

đieàu đoù nöõa, nhöng laø toäi loãi ôû trong toâi vaäy”(Roâ 7:19-20). 

Khoâng phaûi chỉ coù Söù đoà Phao-loâ laø ngöôøi duy nhöùt “daùm” coâng 

nhaän mình coøn phaïm toäi sau khi đaõ tin Chuùa vaø đaõ đöôïc cöùu. 

Ngoaøi Phao-loâ ra, coøn coù Muïc sö Nguyeãn Vaên Hueä, Chuû nhieäm 

Taïp chí Höôùng Đi ôû Dallas, Texas, Hoa Kyø, cuõng thuù nhaän mình 

vaãn coøn phaïm toäi. Lôøi thuù nhaän cuûa Muïc sö Nguyeãn Vaên Hueä 

đaêng treân baùo Höôùng Đi, soá 8, naêm 2003, nhö sau: “Duø laø toâi tôù 

Chuùa, toâi vaãn thöôøng phaïm toäi vaø thöôøng nhaän laõnh ôn tha toäi 

cuûa Ngaøi. Khoâng coù phöôùc naøo lôùn hôn phöôùc đöôïc tha toäi; 

khoâng phaûi chỉ vaøi laàn maø raát nhieàu laàn toâi khoâng đeám noãi. Ai 

gaàn Chuùa môùi thaáy mình toäi loãi thaät nhieàu. Bao laâu toâi coøn soáng 

laø baáy laâu toâi caàn đöôïc Chuùa tha thöù.” 

Sau khi tin Chuùa roài, Söù đoà Phi-e-rô đaõ phaïm toäi choái 

Chuùa ba laàn. Khoâng bieát Söù đoà Giaêng coù coøn phaïm toäi sau khi 

tin Chuùa hay khoâng, nhöng lôøi daïy cuûa Thaùnh Giaêng coøn ghi laïi 

trong Kinh Thaùnh nhö sau: “Ví baèng chuùng ta noùi mình khoâng coù 

toäi chi heát, aáy laø chuùng ta löøa doái mình vaø leõ thaät khoâng ôû trong 

chuùng ta”(I Giaêng 1:8). 
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Ngöôøi ta nghĩ raèng, khi Thaùnh Giaêng duøng chöõ “chuùng 

ta” coù nghĩa laø Thaùnh Giaêng  muoán  noùi coù caû chính mình trong 

soá ngöôøi đoù nöõa. 

 

H126. Khi Chuùa Gieâ-su taùi laâm thì seõ coù nhöõng bieán đoäng 

chính yeáu naøo xaûy ra?  

 

Tröôùc khi Đöùc Chuùa Gieâ-su thaêng thieân veà trôøi, Ngaøi cho 

caùc moân đoà bieát laø Ngaøi seõ trôû laïi theá gian naøy moät laàn nöõa 

(Giaêng 14: 3). Nhöng Chuùa khoâng cho bieát chính xaùc khi naøo 

Ngaøi seõ taùi laâm. 

Caên cöù vaøo caùc bieán chuyeån treân theá giôùi trong nhöõng 

thaäp nieân gaàn đaây nhö đoäng đaát, đoùi keùm, giaëc giaõ, tieáng đoàn veà 

giaëc, baét bôù saùt haïi tín höõu Cô đoác vaø nhaát laø vieäc ngöôøi Do-thaùi 

trôû veà Palestine naêm 1948 đeå laäp laïi quoác gia Y-sô-ra-eân sau 

gaàn 2000 naêm taûn laïc, laøm cho nhieàu ngöôøi nghĩ raèng ngaøy Đöùc 

Chuùa Gieâ-su taùi laâm raát gaàn.  

  Tieán sĩ Leon J. Wood (1918-1977), taùc giaû cuûa saùch The 

Bible & Future Events, luaän veà söï taùi laâm, oâng cho bieát coù 3 

quan đieåm khaùc nhau veà thôøi đieåm cuûa vieäc Hoäi Thaùnh Chuùa 

đöôïc caát leân khoâng trung nhö sau:  

a. Tieàn đaïi naïn: Quan đieåm naøy cho raèng Hoäi Thaùnh 

Chuùa  seõ đöôïc caát leân khoâng trung tröôùc thôøi kyø đaïi 

naïn.  

b. Trung đaïi naïn: Quan đieåm naøy cho raèng Hoäi Thaùnh  

seõ đöôïc caát leân khoâng trung giöõa thôøi kyø đaïi naïn. 

c. Haäu đaïi naïn: Quan đieåm naøy cho raèng Hoäi Thaùnh  

seõ đöôïc caát leân khoâng trung sau thôøi kyø đaïi naïn. 

Theo quan đieåm “tieàn đaïi naïn,” đa soá hoïc giaû cho raèng 

khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm thì seõ coù caùc dieãn bieán chính yeáu 

xaûy ra nhö sau: 

      Hoäi thaùnh đöôïc caát leân:  Khi đeán thôøi kyø Đöùc Chuùa 

Gieâ-su taùi laâm thì Ngaøi seõ taùi laâm ôû treân khoâng trung 
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tröôùc đeå tieáp röôùc Hoäi thaùnh maø Ngaøi đaõ mua chuoäc 

baèng chính huyeát mình. Söù đoà Phao-loâ cho bieát söï taùi 

laâm treân khoâng trung cuûa Chuùa nhö sau: “Vì seõ coù tieáng 

keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; 

baáy giôø nhöõng keû cheát trong Đaáng Christ, seõ soáng laïi 

tröôùc heát. Keá đeán chuùng ta laø keû soáng, maø coøn ôû laïi, seõ 

cuøng nhau đeàu đöôïc caát leân vôùi nhöõng ngöôøi aáy giöõa 

đaùm maây, taïi nôi khoâng trung maø gaëp Chuùa, nhö vaäy 

chuùng ta seõ ôû cuøng Chuùa luoân luoân”(I Teâ 4:16-17). 

        Toøa aùn Đaáng Christ:  Sau khi đöôïc caát leân khoâng 

trung đeå đöôïc ôû vôùi Chuùa treân thieân-đaøng, nhöõng ngöôøi 

đöôïc cöùu seõ phaûi öùng haàu tröôùc Toøa aùn Đaáng Christ (II 

Coâ-rinh 5:10). Chuùa thaønh laäp Toøa aùn naøy khoâng phaûi đeå 

xeùt đoaùn hay định toäi đeå đoaùn phaït tín höõu, vì “Hieän nay 

chaúng coøn coù söï đoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ”(Roâ 8:1). Nhöng Ngaøi duøng toøa 

aùn naøy đeå cöùu xeùt vaø quyeát định ban phaàn thöôûng (Khaûi 

22:12) cho nhöõng tín höõu đaõ duøng “vaøng, baïc hay böûu 

thaïch” đeå xaây treân neàn đaõ laäp laø Đöùc Chuùa Gieâ-su 

Christ (I Coâ-rinh 3:12-14). Cuõng taïi Toøa aùn naøy, Chuùa seõ 

cöùu xeùt vaø quyeát định khoâng ban phaàn thöôûng cho nhöõng 

tín höõu đaõ duøng “goã, coû khoâ hay rôm raï” đeå xaây treân neàn 

đaõ laäp laø Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ (I Coâ-rinh 3:15). 

                    Tieäc cöôùi Chieân Con: Sau khi öùng haàu Toøa aùn Đaáng 

Christ, nhöõng ngöôøi đöôïc cöùu seõ đöôïc döï tieäc cöôùi Chieân 

Con (Khaûi 19:9), tröôùc khi cuøng Chuùa trôû laïi theá gian cai 

trị moät ngaøn naêm (Khaûi 19: 6-9). 

        Thôøi kyø đaïi naïn: Trong luùc nhöõng ngöôøi đöôïc cöùu ôû 

treân thieân đaøng, nhöõng ngöôøi khoâng đöôïc cöùu coøn ôû laïi 

trong theá gian phaûi soáng qua baûy naêm đaïi naïn (Ma 

24:21, Đa-ni-eân 9:27, Đa-ni-eân 9:27-BDY). Trong baûy 

naêm đaïi naïn naøy phaân nöûa daân soá treân theá gian bị tieâu 

dieät bôûi giaëc giaõ, đoäng đaát, luït loäi, beänh taät vaø nhöõng tai 
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öông khaùc do Sa-tan vaø Antichrist mang đeán. Baûy naêm 

đaïi naïn seõ chaám döùt vôùi traän theá giôùi đaïi chieán Ha-ma-

gheâ-đoân (Khaûi 6:16, Quan 5:19, Xa 14:1-3) taïi mieàn baéc 

xöù Y-sô-ra-eân. Khi Antichrist duøng moät đaïo quaân huøng 

maïnh cuûa 10 quoác gia choáng laïi Do Thaùi; vaây đaùnh đeå 

tieâu dieät daân Do Thaùi (Khaûi 16:12-16). 

                  Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm treân đaát: Taïi traän chieán Ha-

ma-gheâ-đoân, ngöôøi Do Thaùi bị tieâu dieät hai phaàn ba daân 

soá, ngöôøi Do Thaùi aên naên keâu caàu Đaáng Christ giaûi cöùu. 

Chuùa nhaäm lôøi, Ngaøi giaùng laâm treân đoài OÂ-li-ve (Xa14:4), 

veà höôùng đoâng cuûa thaønh Gieâ-ru-sa-lem, vôùi đaïo quaân 

thieân söù vaø caùc thaùnh đoà. Đöùc Chuùa Gieâ-su tieâu dieät löïc 

löôïng Antichrist taïi traän chieán Ha-ma-gheâ-đoân. Antichrist 

vaø caùc tieân tri giaû bị baét lieäng xuoáng hoà löûa đeå bị haønh 

phaït đôøi đôøi (Khaûi 19:19-21). 

                  Thieân Nieân Hyû: Sau traän chieán Ha-ma-gheâ-đoân, Đöùc 

Chuùa Gieâ-su đi đeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Ngaøi  ngoài treân 

ngoâi vua Đa-vít (Lu 1: 32) cai trị theá gian naøy moät ngaøn 

naêm thanh bình vaø thịnh vöôïng (Khaûi 20:4). “Baáy giôø hoï 

seõ laáy göôm reøn löôõi caøy, laáy giaùo reøn löôõi lieàm. Nöôùc naøy 

chaúng coøn giaù göôm leân nghịch cuøng nöôùc khaùc, ngöôøi ta 

chaúng coøn taäp söï chieán tranh”(EÂ-sai 2:4). “Baáy giôø muoân 

soùi seõ ôû vôùi chieân con, beo naèm vôùi deâ con; boø con, sö töû 

con vôùi boø nuoâi maäp cuøng chung moät choã, moät đöùa con treû 

seõ daét chuùng noù đi (EÂ-sai 11:6). Trong thôøi gian 1.000 

naêm thanh bình (thieân nieân hyû) do Đaáng Christ cai trị thì 

Sa-tan bị xieàng laïi, “Ngöôøi ta quaêng noù xuoáng vöïc nieâm 

phong laïi, haàu cho noù khoâng đi löøa doái caùc daân đöôïc nöõa, 

cho đeán chöøng naøo haïn moät ngaøn naêm đaõ maõn”(Khaûi 

20:3). 

                  Toøa AÙn Lôùn vaø Traéng:  Sau khi maõn haïn moät ngaøn 

naêm thanh bình do Đaáng Christ cai trị, nhöõng ngöôøi khoâng 

đöôïc cöùu voán đaõ cheát roài seõ soáng laïi đeå öùng haàu tröôùc 

Toøa AÙn Lôùn vaø Traéng (Khaûi 20:11), đeå bị Đaáng Christ xeùt 
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xöû “tuøy coâng vieäc mình laøm. Keû naøo khoâng đöôïc bieân vaøo 

saùch söï soáng đeàu bị neùm xuoáng hoà löûa. Hoà löûa laø söï cheát 

thöù hai”(Khaûi 20:13-15), töùc laø söï hình phaït đôøi đôøi. 

                  Sa-tan đöôïc thaû ra:  Sau khi maõn haïn moät ngaøn naêm 

cai trị cuûa Đaáng Christ, Sa-tan đöôïc thaû ra (Khaûi 20:7). 

Sa-tan đi doã daønh caùc daân caùc nöôùc đeå thaønh laäp moät đaïo 

quaân đoâng đaûo vaø huøng haäu choáng laïi Đaáng Christ moät 

laàn choùt. Chuùng vaây haõm thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Nhöng coù 

löûa töø trôøi rôi xuoáng tieâu dieät chuùng (Khaûi 20:9). Sa-tan bị 

baét “quaêng xuoáng hoà löûa vaø dieâm, trong đoù đaõ coù con thuù 

vaø tieân tri giaû roài. Chuùng noù seõ phaûi chịu khoå caû ngaøy laãn 

đeâm cho đeán  đôøi đôøi”(Khaûi 20: 10). 

                  Trôøi môùi đaát môùi:  Sau khi Sa-tan vaø nhöõng ngöôøi 

khoâng đöôïc cöùu bị neùm xuoáng hoà löûa đeå bị haønh phaït đôøi 

đôøi, Đöùc Chuùa Trôøi seõ laøm laïi trôøi môùi đaát môùi vaø heát 

thaûy muoân vaät (Khaûi 21:1). Sau đoù, thaønh Gieâ-ru-sa-lem 

môùi nhö vieân bích ngoïc trong suoát töø trôøi haï xuoáng treân 

traùi đaát môùi (Khaûi 21:2). Thaønh Gieâ-ru-sa-lem môùi coù 

hình khoái vuoâng hay hình kim töï thaùp moãi chieàu laø 2.240 

caây soá. Trong thaønh coù đöôøng xaù laøm baèng vaøng roøng vaø 

coù 12 cöûa đeå ra vaøo. Caùc ngöôøi đöôïc cöùu cuûa moïi thôøi đaïi 

đöôïc ôû trong thaønh naøy vôùi Chuùa cho đeán đôøi đôøi (Khaûi 

21:10-21). “Ngaøi seõ lau raùo heát nöôùc maét khoûi maét chuùng, 

seõ khoâng coù söï cheát, cuõng khoâng coù than khoùc, keâu ca, hay 

laø đau đôùn nöõa”(Khaûi 21:4). 

 

H127.  Toâi phaûi laøm gì đeå saün saøng khi Chuùa taùi laâm? 

            

Khi noùi đeán theá naøo laø saün saøng đeå gaëp Đöùc Chuùa Gieâ-

su taùi laâm thì nhieàu ngöôøi nghĩ đeán thí duï “Möôøi Ngöôøi Nöõ Đoàng 

Trinh” ghi ôû Ma-thi-ô 25:1-13. Ví duï naøy keå: “Coù möôøi ngöôøi nöõ 

đoàng trinh caàm đeøn đi röôùc chaøng reå. Trong möôøi ngöôøi nöõ đoàng 

trinh naøy coù naêm ngöôøi daïi vaø naêm ngöôøi khoân. Naêm ngöôøi nöõ 
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đoàng trinh khoân coù mang theâm daàu phoøng hôø, naêm ngöôøi nöõ 

đoàng trinh daïi khoâng mang theâm daàu phoøng hôø.” 

Vì chaøng reå đeán treã, neân taát caû đeøn chaùy gaàn heát daàu coù 

saün trong đeøn; khi hay tin chaøng reå saép đeán thì taát caû đeøn gaàn taét 

vì thieáu daàu. Naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh khoân coù mang theâm daàu 

phoøng hôø, hoï chaâm daàu theâm cho đeøn mình, đeøn tieáp tuïc chaùy 

saùng cho đeán luùc chaøng reå đeán. Naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh khoân 

đöôïc vaøo tieäc cöôùi vôùi chaøng reå. Naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh daïi 

phaûi đi mua theâm daàu, khi trôû laïi thì đaõ quaù treã vì cöûa đaõ đoùng 

kín, khoâng vaøo đöôïc đeå döï tieäc cöôùi vôùi chaøng reå.  

Trong ví duï treân, đa soá đeàu đoàng yù raèng “chaøng reå đeán” 

töôïng tröng cho “Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm.” Nhöng “naêm ngöôøi 

nöõ đoàng trinh khoân” vaø “naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh daïi” töôïng 

tröng cho ai? Vaán đeà naøy coù nhieàu yù kieán khaùc nhau nhö sau:  

a. Giaùo phuï Origen cuûa Hoäi thaùnh sô khai cho raèng,  

naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh khoân coù đuû daàu, töôïng 

tröng cho tín höõu coù đaày đuû vieäc laøm coâng bình, 

nhaân đöùc, thaùnh thieän . . . , neân đöôïc vaøo tieäc cöôùi, 

töùc laø đöôïc cöùu. Naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh daïi khoâng 

coù đuû daàu, töôïng tröng cho tín höõu khoâng coù đuû vieäc 

laøm coâng bình, nhaân đöùc, thaùnh thieän . . . , neân khoâng 

đöôïc vaøo tieäc cöôùi, töùc laø khoâng đöôïc cöùu (*).  

b. Nhaø caûi chaùnh Martin Luther cho raèng naêm ngöôøi nöõ 

đoàng trinh khoân, coù daàu, töôïng tröng cho tín höõu coù 

Đöùc Thaùnh Linh, neân đöôïc vaøo tieäc cöôùi, töùc laø đöôïc 

cöùu. Naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh daïi, khoâng coù daàu, 

töôïng tröng cho tín höõu khoâng coù Đöùc Thaùnh Linh, 

neân khoâng đöôïc vaøo tieäc cöôùi, töùc laø khoâng đöôïc cöùu 

(**). 

c. Tieán sĩ Herbert Lockyer, taùc giaû cuûa saùch “All The 

Parables Of The Bible”cho raèng naêm ngöôøi nöõ đoàng 

trinh khoân (coù daàu) töôïng tröng cho ngöôøi coù tin 

Chuùa, neân coù söï cöùu chuoäc. Naêm ngöôøi nöõ đoàng 
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trinh daïi (khoâng coù daàu) töôïng tröng cho ngöôøi 

khoâng coù tin Chuùa, neân khoâng coù söï cöùu  chuoäc. 

d. Tieán sĩ Thaàn hoïc Ron Rhodes, taùc giaû saùch “What 

did Jesus Mean”cho raèng naêm ngöôøi nöõ đoàng trinh 

khoân coù mang theâm daàu phoøng hôø, neân coù đuû daàu laø 

ngöôøi coù chuaån bị tröôùc. Ngöôøi coù chuaån bị tröôùc 

töôïng tröng cho ngöôøi đaõ tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

tröôùc khi Ngaøi taùi laâm, neân đöôïc cöùu. Ngöôøi khoâng 

mang theâm daàu phoøng hôø, neân khoâng coù đuû daàu, 

töôïng tröng cho ngöôøi khoâng coù chuaån bị tröôùc. 

Ngöôøi khoâng chuaån bị tröôùc töôïng tröng cho ngöôøi 

khoâng tin Chuùa tröôùc khi Ngaøi taùi laâm, neân khoâng 

đöôïc cöùu. Khi Chuùa taùi laâm roài môùi tin Chuùa thì đaõ 

quaù muoän vì cöûa cöùu roãi đaõ đoùng laïi roài.  

Theo Söù đoà Phao-loâ, khi moät toäi nhaân tin nhaän Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa mình laø đaõ saün saøng đeå đoùn tieáp Chuùa 

taùi laâm baát cöù luùc naøo, nhö lôøi ngöôøi noùi: “Hôõi anh em, veà thôøi vaø 

kyø, thì khoâng caàn vieát cho anh em; vì chính anh em bieát roõ laém 

raèng ngaøy cuûa Chuùa seõ đeán nhö keû troäm trong ban đeâm vaäy. Khi 

ngöôøi ta seõ noùi raèng: Bình hoøa vaø an oån, thì tai hoïa thình lình vuït 

đeán, nhö söï đau đôùn xaûy đeán cho ngöôøi đaøn baø coù ngheùn, vaø 

ngöôøi ta chaéc khoâng traùnh khoûi đaâu. Nhöng, hôõi anh em, anh em 

chaúng phaûi ôû nôi toái taêm, neân noãi ngaøy đoù đeán thình lình cho anh 

em nhö keû troäm. Anh em đeàu laø con cuûa söï saùng vaø con cuûa ban 

ngaøy. Chuùng ta khoâng phaûi thuoäc veà ban đeâm, cuõng khoâng phaûi 

thuoäc veà söï môø toái”(I Teâ 5:1-5). 

Vaäy, Chuùa taùi laâm baát cöù luùc naøo đeàu khoâng baát ngôø cho 

tín höõu đaõ tin nhaän Chuùa, vì hoï laø con cuûa söï saùng vaø con cuûa 

ban ngaøy. Neáu muoán luùc naøo cuõng saün saøng đeå gaëp Chuùa taùi laâm 

thì phaûi tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa mình tröôùc 

khi Ngaøi đeán.  

Ghi chuù: (*) Coù ngöôøi khoâng đoàng yù vôùi yù kieán cuûa 

Giaùo Phuï Origen, khi Giaùo Phuï Origen cho raèng daàu 

töôïng tröng cho vieäc laøm coâng bình, nhaân đöùc, thaùnh 
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thieän cuûa tín höõu vaø nhôø coù caùc vieäc đoù maø đöôïc cöùu laø 

traùi vôùi lôøi daïy cuûa Söù đoà Phao-loâ: “Vaû, aáy laø nhôø aân 

đieån bôûi đöùc tin, maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng 

phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng ai 

khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8-9). 

                (**) Coù ngöôøi khoâng đoàng yù vôùi yù kieán cuûa 

Martin Luther, khi Martin Luther cho raèng daàu töôïng 

tröng cho Đöùc Thaùnh Linh. Bôûi leõ, khi naêm ngöôøi nöõ 

đoàng trinh daïi heát daàu, hoï coù theå đi mua theâm daàu. Neáu 

daàu laø Đöùc Thaùnh Linh thì khoâng theå duøng tieàn maø mua 

đöôïc! Vaäy, chöõ “daàu” Chuùa duøng trong thí duï naøy chỉ 

đeå töôïng tröng cho daàu đoát đeøn maø thoâi; khoâng hôn cuõng 

khoâng keùm. 

 

H128. Ngöôøi khoâng tin Chuùa coù soáng laïi khoâng? 

              

Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn raèng, ngöôøi đöôïc cöùu vaø ngöôøi 

khoâng đöôïc cöùu đeàu seõ soáng laïi: “Ai đaõ laøm laønh thì soáng laïi đeå 

đöôïc soáng, ai đaõ laøm döõ thì soáng laïi đeå bị xeùt đoaùn”(Giaêng 5:29). 

Lôøi Chuùa trong Kinh Thaùnh cho bieát coù hai đôït soáng laïi. 

Đôït soáng laïi cuûa ngöôøi tin Chuùa (đöôïc cöùu) vaø đôït soáng laïi cuûa 

ngöôøi khoâng tin Chuùa (khoâng đöôïc cöùu) nhö sau: 

        Đôït soáng laïi thöù nhaát: Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi 

laâm nôi khoâng trung, nhöõng ngöôøi đöôïc cöùu seõ soáng laïi 

vaø đöôïc caát leân khoâng trung đeå gaëp Chuùa. Hoï seõ đöôïc ôû 

cuøng Chuùa luoân luoân, “Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng 

cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, thì 

chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; baáy giôø nhöõng 

keû cheát trong Đaáng Christ seõ soáng laïi tröôùc heát” (I Teâ 

4:16). “Phöôùc thay vaø thaùnh thay nhöõng keû đöôïc phaàn veà 

söï soáng laïi thöù nhöùt”(Khaûi 20:6). 
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        Đôït soáng laïi thöù nhì: Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi 

laâm treân đaát vaø đaõ cai trị đöôïc moät ngaøn naêm, nhöõng 

ngöôøi khoâng đöôïc cöùu seõ soáng laïi (Khaûi 20: 5). Sau khi 

soáng laïi, hoï phaûi öùng haàu tröôùc Toaø Lôùn vaø Traéng: “Moãi 

ngöôøi trong boïn đoù bị xöû đoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm, 

roài bị quaêng xuoáng hoà löûa. Hoà löûa laø söï cheát thöù 

hai”(Khaûi 20:11-15), töùc laø nôi hình phaït đôøi đôøi, caùch 

bieät vôùi Đöùc Chuùa Trôøi maõi maõi.    

Vaäy, ngöôøi tin Chuùa (đöôïc cöùu) seõ soáng laïi đeå soáng đôøi 

đôøi vôùi Đöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi khoâng tin Chuùa (khoâng đöôïc cöùu) 

cuõng seõ soáng laïi, nhöng đeå bị haønh phaït đôøi đôøi ôû địa nguïc. 

                 

H129. Coù phaûi con ngöôøi chỉ coù thaân theå vaø linh hoàn? 

           

Khi Đöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân loaøi ngöôøi thì oâng A-

đam vaø baø EÂ-va coù 3 phaàn chính laø thaân theå (body),  linh hoàn 

(soul) vaø taâm thaàn (spirit). Phaàn thaân theå đeå chöùa đöïng söï soáng. 

Phaàn linh hoàn đeå suy xeùt, caûm nghĩ, quyeát định vaø suy luaän. 

Phaàn taâm thaàn đeå töông giao vôùi Đöùc Chuùa Trôøi. 

            Khi thuûy toå loaøi ngöôøi phaïm toäi aên traùi caám ôû vöôøn EÂ-đen 

thì loaøi ngöôøi maát đi phaàn taâm thaàn, neân đaõ đaùnh maát söï töông 

giao vôùi Đöùc Chuùa Trôøi. Sau khi thuûy toå cuûa loaøi ngöôøi phaïm toäi 

thì con ngöôøi chỉ coøn coù 2 phaàn chính laø thaân theå vaø linh hoàn.  

Khi moät ngöôøi aên naên tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su  laøm 

Cöùu Chuùa thì đöôïc hoài phuïc laïi phaàn taâm thaàn, vì “Neáu ai ôû 

trong Đaáng Christ, thì naáy laø ngöôøi döïng neân môùi” (II Coâ-rinh 

5:17). Đöùc Chuùa Trôøi hoài phuïc phaàn taâm thaàn cuûa ngöôøi aên naên 

tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su đeå ngöôøi đoù coù theå töông giao vôùi 

Ngaøi. 

Vaäy, ngöôøi tin Chuùa coù đaày đuû 3 phaàn chính, nhö  lôøi Söù 

đoà Phao-loâ noùi: “Nguyeàn xin chính Đöùc Chuùa Trôøi bình an khieán 

anh em neân thaùnh troïn veïn, vaø nguyeàn xin taâm thaàn, linh hoàn, vaø 
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thaân theå cuûa anh em đeàu đöôïc giöõ veïn, khoâng choã traùch đöôïc, 

khi Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta đeán!”(I Teâ 5:23). 

Ngöôøi chöa tin Chuùa, phaàn taâm thaàn cuûa hoï chöa đöôïc 

hoài phuïc. Neân ngöôøi chöa tin Chuùa chỉ coù phaàn thaân theå vaø linh 

hoàn maø thoâi. 

 

H130. Sau khi cheát linh hoàn seõ đi veà đaâu? 

    

Sau khi cheát, linh hoàn cuûa ngöôøi đöôïc cöùu seõ đöôïc veà ôû 

vôùi Chuùa treân thieân đaøng, nhö lôøi Söù đoà Phao-loâ noùi: “Vaäy, 

chuùng ta haèng đaày loøng tin caäy, vaø bieát raèng khi chuùng ta đang ôû 

trong thaân theå naày thì caùch xa Chuùa - vì chuùng ta böôùc đi bôûi đöùc 

tin, chôù chaúng phaûi bôûi maét thaáy - Vaäy toâi noùi, chuùng ta đaày loøng 

tin caäy, muoán lìa boû thaân theå naày đaëng ôû cuøng Chuùa thì hôn”(II 

Coâ-rinh 5: 6-8). Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm ôû khoâng trung, linh 

hoàn cuûa ngöôøi đöôïc cöùu seõ keát hieäp vôùi thaân theå ôû moà maû đeå 

soáng laïi, roài đöôïc caát leân khoâng trung đeå đöôïc gaëp Chuùa. Töø đoù 

hoï seõ đöôïc ôû cuøng Chuùa luoân luoân (I Teâ 4 :16-17).  

Sau khi cheát, linh hoàn cuûa ngöôøi khoâng đöôïc cöùu seõ 

xuoáng aâm phuû đeå bị hình phaït taïm thôøi (Lu 16:23). Hoï phaûi ôû nôi 

naøy cho đeán khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm. Sau khi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su taùi laâm vaø đaõ cai trị theá giôùi naøy moät ngaøn naêm, nhöõng 

linh hoàn ôû aâm phuû seõ keát hieäp vôùi thaân theå ôû moà maû đeå soáng laïi. 

Sau khi soáng laïi, hoï phaûi öùng haàu tröôùc “Toaø Lôùn vaø Traéng” đeå 

bị Chuùa xeùt đoaùn tuøy theo coâng vieäc hoï laøm luùc coøn trong xaùc 

thịt. Sau đoù, hoï bị quaêng xuoáng hoà löûa (địa nguïc) đeå bị hình phaït 

đôøi đôøi (Khaûi 20:11-15).  

 

H131. Cô-đoác nhaân soáng laïi vôùi thaân theå hieän coù hay moät 

thaân theå khaùc? 

 

Caên cöù vaøo söï soáng laïi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su maø ngöôøi 

ta tin raèng Cô đoác nhaân seõ soáng laïi vôùi thaân theå baèng xöông 
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baèng thịt cuûa chính mình đaõ coù tröôùc khi cheát, gioáng nhö Đöùc 

Chuùa Gieâ-su đaõ soáng laïi vôùi thaân theå cuûa chính Ngaøi, “Haõy xem 

tay chôn ta: thaät chính ta. Haõy rôø đeán ta vaø haõy xem; thaàn (spirit) 

thì khoâng coù thịt xöông, maø caùc ngöôi thaáy ta coù”(Lu-ca 24: 39). 

Hôn nöõa, đeå chöùng toû Ngaøi đaõ thaät söï soáng laïi vôùi thaân theå cuõ 

cuûa Ngaøi. Đöùc Chuùa Gieâ-su cho caùc moân đoà thaáy daáu đinh ôû tay 

vaø daáu giaùo đaâm ôû beân söôøn cuûa Ngaøi (Giaêng 20:20). Ngaøi coøn 

baûo Söù đoà Thoâ-ma sôø vaøo caùc veát thöông treân thaân theå Ngaøi. 

Sau khi soáng laïi Chuùa aên uoáng vaø đaøm thoaïi vôùi caùc moân đoà nhö 

ngaøy xöa (Lu 24: 41-43). 

Tuy tín höõu seõ soáng laïi vôùi thaân theå cuûa chính mình, 

nhöng đöôïc theâm baûn chaát thieâng lieâng, khoâng hö naùt nhö tröôùc 

kia, “Thaân theå đaõ gieo ra laø hay hö naùt, maø soáng laïi laø khoâng hay 

hö naùt; đaõ gieo ra laø theå huyeát khí, maø soáng laïi laø theå thieâng 

lieâng”(I Coâ-rinh 15: 42-44). 

   

H132. Coù ngöôøi giaûng daïy noùi raèng: “Vì Đöùc Chuùa Trôøi laø 

thaùnh, neân gia đình tín höõu naøo khoâng coøn laø nôi 

thaùnh nöõa, hình phaït cuûa Đöùc Chuùa Trôøi chaéc chaén 

phaûi đeán gia đình đoù.” Lôøi giaûng daïy naøy coù đuùng 

khoâng? 

 

Lôøi giaûng daïy neâu trong phaàn caâu hoûi laø cuûa moät thaày 

daïy đaïo thuoäc Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA), neân lôøi daïy 

đaïo đoù đaõ đöôïc gôûi đeán Muïc sö  Hoäi Tröôûng Toång Lieân Hoäi 

Phuùc AÂm Lieân Hieäp,  đeå xin yù kieán veà lôøi giaûng daïy naøy. Trong 

thö traû lôøi, đeà ngaøy 21-7-1998, Muïc sö Dennis M. Johnson, đaïi 

dieän Muïc sö Tieán sĩ Peter Nanfelt, Toång Hoäi Tröôûng Giaùo Hoäi 

Phuùc AÂm Lieân Hieäp, coù yù kieán veà söï neân thaùnh cuûa tín höõu nhö 

sau: 

“Thaät phöôùc haïnh cho chuùng ta vì söï neân thaùnh khoâng 

phaûi do söï coá gaéng laøm neân thaùnh cuûa chuùng ta nhöng laø 

söï nöông caäy nôi Chuùa. Ngaøi laø söï neân thaùnh cuûa chuùng 
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ta – We are so grateful that holiness doesn’t come from 

our striving but in resting in Him. He is our holiness.”  

Theo giaùo lyù Töù Dieän Tin Laønh cuûa Giaùo Hoäi Phuùc AÂm 

Lieân Hieäp xaùc định Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ laø Đaáng Thaùnh Hoùa 

cuûa tín höõu. Ngaøi seõ laøm cho tín höõu neân thaùnh, “Nguyeàn xin 

chính Đöùc Chuùa Trôøi bình an khieán anh em neân thaùnh troïn veïn, 

vaø nguyeän xin taâm thaàn, linh hoàn vaø thaân theå cuûa anh em đeàu 

đöôïc giöõ veïn, khoâng choã traùch đöôïc, khi Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ 

chuùng ta đeán! Đaáng đaõ goïi anh em laø thaønh tín, chính Ngaøi seõ 

laøm vieäc đoù”(I Teâ 5:23-24). 

Caâu Kinh Thaùnh vöøa neâu treân cho thaáy roõ vieäc neân 

thaùnh cuûa tín höõu laø vieäc cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm cho tín höõu 

đaõ tieáp nhaän Ngaøi laøm cöùu Chuùa cuûa mình. Hôn nöõa, caùc nhaø 

thaàn hoïc cho raèng: “Neân thaùnh hay thaùnh hoùa laø moät tieán trình 

baét đaàu ngay luùc toäi nhaân tieáp nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu 

Chuùa mình. Tieán trình thaùnh hoaù naøy xaûy ra moãi ngaøy vaø keùo daøi 

cho đeán khi ngöôøi tín höõu đoù đöôïc hoaøn haûo gioáng nhö Ngaøi”(I 

Giaêng 3:2c). 

Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình cho bieát: “Cô Đoác nhaân 

laø ngöôøi thaùnh khoâng caên cöù treân haønh vi thaùnh thieän, maø caên cöù 

treân söï taùi sinh do quyeàn naêng Thaùnh Linh Đöùc Chuùa 

Trôøi.”(Trích saùch Vöõng Nieàm Tin cuûa Muïc sö Tieán sĩ Phan 

Thanh Bình, trang 250). 

Lôøi giaûng daïy neâu trong phaàn caâu hoûi khoâng caên cöù vaøo 

lôøi Kinh Thaùnh xaùc định laø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ duøng huyeát 

mình laøm cho tín höõu neân thaùnh nhö sau: 

“AÁy laø theo yù muoán đoù maø chuùng ta đöôïc neân thaùnh nhôø 

söï daâng thaân theå cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ moät laàn đuû 

caû.Vì nhôø daâng chỉ moät cuûa leã, Ngaøi laøm cho chuùng ta 

neân thaùnh đöôïc troïn veïn đôøi đôøi. AÁy vì đoù maø chính mình 

Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ chịu khoå taïi ngoaøi cöûa thaønh đeå laáy 

huyeát mình laøm cho daân neân thaùnh”(Heâ 10:10,14 

&13:12). 
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Toùm laïi, tín höõu khoâng coù khaû naêng töï laøm cho mình neân 

thaùnh đöôïc; chỉ coù huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su môùi coù quyeàn 

naêng laøm cho tín höõu neân thaùnh troïn veïn maø thoâi. Bôûi leõ đoù, Đöùc 

Chuùa Trôøi khoâng haønh phaït tín höõu đieàu maø tín höõu khoâng coù 

khaû naêng töï mình laøm đöôïc.  

 

H133. Quyeát định cuûa Hoäi Nghị Gieâ-ru-sa-lem laø gì ? 

 

Saùch Coâng vuï caùc Söù đoà, đoaïn 15 coù đeà caäp đeán moät soá 

giaùo sö Cô Đoác ngöôøi Do Thaùi, goác tröôøng phaùi Pha-ri-si, chaúng 

laõnh maïng lịnh cuûa caùc söù đoà, đaõ töø Gieâ-ru-sa-lem đeán giaûng 

daïy ôû Hoäi thaùnh An-ti-oát raèng: Neáu tín höõu Cô Đoác goác ngoaïi 

bang khoâng chịu pheùp caét bì theo luaät Moâi-se thì khoâng theå đöôïc 

cöùu roãi (CV15:1). Söù đoà Phao-Loâ vaø Ba-na-ba đang coù maët ôû đoù 

leân tieáng phaûn đoái vieäc giaûng daïy naøy, neân hai beân coù cuoäc caõi 

leõ döõ doäi. Hoäi Thaùnh An-ti-oát đöa noäi vuï veà Gieâ-ru-sa-lem đeå 

cho caùc söù đoà vaø tröôûng laõo ôû đoù giaûi quyeát. Khi noäi vuï đaõ đöôïc 

đöa đeán Gieâ-ru-sa-lem, moät hoäi nghị đöôïc trieäu taäp, goàm coù Söù 

đoà Phi-e-rô, Gia-cô vaø caùc Tröôûng laõo. 

Trong hoäi nghị naøy, nhoùm giaùo sö Cô Đoác goác tröôøng 

phaùi Pha-ri-si đoøi hoûi tín höõu Cô Đoác goác ngoaïi bang phaûi chịu 

pheùp caét bì vaø tuaân giöõ luaät phaùp Moâi-se (CV15:5). Sau khi nghe 

đoâi beân trình baøy caùc lyù leõ cuûa mình, hoäi nghị vôùi söï đoàng yù cuûa 

Đöùc Thaùnh Linh phaùn quyeát laø Cô đoác nhaân thuoäc caùc daân toäc 

ngoaïi bang tin Chuùa laø đuû đeå đöôïc cöùu maø khoâng caàn phaûi tuaân 

giöõ theâm luaät phaùp Moâi-se. Nhöng đeå khoûi phaät loøng vaø đuïng 

chaïm vôùi taäp tuïc coå truyeàn cuûa ngöôøi tín höõu Cô Đoác goác Do 

Thaùi, tín höõu Cô Đoác ngoaïi bang neân traùnh aên cuûa cuùng thaàn 

töôïng, huyeát, thịt thuù vaät cheát ngoäp vaø đöøng gian daâm 

(CV15:29). 

Theo phaùn quyeát cuûa hoäi nghị Gieâ-ru-sa-lem thì tín höõu 

ngoaïi bang khoâng caàn phaûi giöõ theâm luaät phaùp Moâi-se đeå đöôïc 
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cöùu. Đieàu đoù cuõng đöôïc Söù đoà Phao-loâ taùi xaùc nhaän vôùi tín höõu ôû 

Hoäi thaùnh Ga-la-ti nhö sau: 

 “Chuùa Cöùu Theá đaõ giaûi phoùng chuùng ta cho chuùng ta 

đöôïc töï do. Vaäy haõy baûo veä vaø trieån khai töï do, đöøng töï 

troøng coå vaøo aùch noâ leä cuûa luaät phaùp nöõa. Moät khi anh 

em muoán nhôø luaät phaùp đeå đöôïc cöùu roãi, anh em đaõ töï ly 

khai vôùi Chuùa Cöùu Theá vaø đaùnh maát aân phuùc cuûa Thöôïng 

Đeá. Moät khi Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su đaõ ban cho chuùng ta 

söï soáng vĩnh vieãn, chuùng ta khoâng caàn quan taâm đeán vieäc 

chịu caét bì hay khoâng, giöõ luaät phaùp hay khoâng.Đieàu 

quan troïng laø haønh đoäng do tình yeâu thöông, đeå chöùng toû 

đöùc tin mình”(Ga 5:1,4,6 - BDYù). 

 Vaäy vieäc giöõ luaät phaùp Moâi-se khoâng caàn thieát cho söï 

cöùu chuoäc, vì Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ đaõ laøm troïn moïi 

söï treân thaäp töï giaù đeå cöùu chuoäc, tín höõu khoâng caàn phaûi 

laøm theâm đieàu gì nöõa đeå đöôïc cöùu.  

 

H134. Haønh đoäng naøo bị xem laø thôø hình töôïng? 

 

Thôø laïy hình töôïng laø phaïm đieàu raên thöù hai: “Ngöôi chôù 

laøm töôïng chaïm cho mình, cuõng chôù laøm töôïng naøo gioáng nhöõng 

vaät treân trôøi cao kia, hoaëc nôi đaát thaáp naày, hoaëc trong nöôùc 

döôùi đaát. Ngöôi chôù quì laïy tröôùc caùc hình töôïng đoù, vaø cuõng 

đöøng haàu vieäc chuùng noù”(Xuaát 20:4-5). Saùch Khaûi Huyeàn 9:20 

cuõng cho vieäc thôø thaàn töôïng laø toäi loãi, “Coøn nhöõng ngöôøi soùt 

laïi, chöa bị caùc tai naïn đoù gieát đi, vaãn khoâng aên naên nhöõng coâng 

vieäc bôûi tay chuùng noù laøm, cöù thôø laïy ma quỉ cuøng thaàn töôïng 

baèng vaøng, đoàng, đaù vaø goã, laø nhöõng töôïng khoâng thaáy, khoâng 

nghe, khoâng đi đöôïc.” 

 Phaïm toäi thôø laïy hình töôïng laø đeå hình töôïng Chuùa, hình 

töôïng caùc thaùnh caùc thaàn treân baøn thôø đeå quì laïy, khaán vaùi vaø 

caàu khaån ôn phöôùc.  

Tieân tri EÂ-sai luaän veà haønh đoäng thôø hình töôïng nhö sau: 
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 “Nhöõng thôï chaïm töôïng đeàu laø hö voâ, vieäc hoï raát öa 

thích chaúng coù ích gì . . . Thôï reøn laáy moät thoûi saét nöôùng 

treân than löûa; duøng buùa maø đaäp, duøng caùnh tay maïnh maø 

laøm. Thôï moäc giaêng daây; duøng phaán maø gaïch; đeõo baèng 

caùi chaøng, đo baèng caùi nhíp; laøm neân töôïng ngöôøi, gioáng 

hình ngöôøi toát đeïp, đeå ôû trong moät caùi nhaø. Goã aáy ngöôøi 

ta seõ duøng maø chuïm, laáy veà maø söôûi. Cuõng duøng đeå đun 

löûa haáp baùnh; laïi cuõng laáy maø laøm moät vì thaàn, roài thôø 

laïy noù, laøm noù neân moät töôïng chaïm maø quì laïy tröôùc maët 

noù. Hoï chuïm đi phaân nöûa trong löûa, coøn phaân nöûa thì 

duøng maø nöôùng thịt, aên cho no; hoaëc söôûi cho aám, vaø noùi 

raèng: Haø! naày ta söôûi đaây; ta thaáy ngoïn löûa! Đoaïn, goã 

coøn thöøa laïi laøm moät vị thaàn, töùc laø töôïng chaïm mình; 

cuùi mình tröôùc maët noù maø thôø laïy, caàu nguyeän noù maø 

raèng: Xin giaûi cöùu toâi, vì ngaøi laø thaàn cuûa toâi!”(EÂ-sai 44: 

9-19). 

 

      Tieân tri Gieâ-reâ-mi luaän veà haønh đoäng thaàn töôïng nhö sau:  

 

“Vì caùc töôïng đuùc chaúng qua laø giaû doái, chaúng coù hôi thôû 

ôû trong; chỉ laø söï hö voâ, chỉ laø đoà đaùnh löøa; đeán ngaøy 

thaêm phaït seõ bị dieät maát. Ngöôøi ta đoán caây trong röøng, 

tay thôï laáy buùa maø đeõo; roài laáy baïc vaøng maø trang söùc; 

duøng buùa maø đoùng đinh vaøo, đaëng khoûi lung lay. Caùc 

thaàn aáy tieän nhö hình caây chaø laø, khoâng bieát noùi, khoâng 

bieát đi, neân phaûi khieâng”(Gieâ 10:14-15 & 10: 3-5). 

 

H135. Saùch Khaûi huyeàn 2:10 ghi: “Khaù giöõ trung tín cho đeán 

cheát, roài ta seõ ban cho ngöôi muõ trieàu thieân cuûa söï 

soáng.”  Coù phaûi  muõ trieàu thieân cuûa söï soáng laø söï cöùu 

roãi? 
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“Muõ trieàu thieân cuûa söï soáng” khoâng phaûi laø söï cöùu roãi 

nhöng laø moät phaàn thöôûng chính Chuùa seõ ban cho Cô đoác nhaân 

naøo trung tín vôùi Ngaøi maø phaûi chịu tuaän đaïo.  

Khi moät toäi nhaân quyeát định tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laøm Cöùu Chuùa cuûa mình thì Chuùa lieàn tieáp nhaän ngöôøi đoù, “Keû 

đeán cuøng ta thì ta khoâng boû ra ngoaøi đaâu” (Giaêng 6:37), roài 

Chuùa ban cho ngöôøi đoù söï cöùu chuoäc, “Ta ban cho noù söï soáng 

đôøi đôøi”(Giaêng10:28a). Chuùa coøn baûo đaûm cho ngöôøi đoù laø seõ 

khoâng bao giôø bị maát söï cöùu roãi maø Ngaøi vöøa ban cho, “Noù 

chaúng cheát maát bao giôø vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta” (Giaêng 

10:28b).  

Ngoaøi söï cöùu chuoäc ra, tín höõu coù coâng traïng vôùi Chuùa, 

Ngaøi seõ ban cho caùc phaàn thöôûng khi Ngaøi taùi laâm, “Naøy, ta đeán 

mau choùng, vaø đem phaàn thöôûng theo vôùi ta, đeå traû cho moãi 

ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm”(Khaûi 22:12). Moät trong nhöõng 

phaàn thöôûng đoù coù theå laø “muõ trieàu thieân cuûa söï soáng.” 

Lôøi Chuùa ghi ôû saùch Khaûi huyeàn 2:10 daïy: Khoâng trung 

tín vôùi Chuùa cho đeán cheát thì khoâng nhaän đöôïc phaàn thöôûng, 

phaàn thöôûng đoù laø “muõ trieàu thieân cuûa söï soáng.” 

 

H136. Caên cöù vaøo Phuùc AÂm Ma-thi-ô 16:18, coù phaûi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su thaønh laäp Hoäi thaùnh Ngaøi treân söù đoà 

Phi-e-rô/ Pheâ-roâ? 

 

Khi Chuùa Gieâ-su chaáp nhaän Si-moân laøm moân đoà thì Ngaøi 

đoåi teân Si-moân laïi laø Seâ-pha (Giaêng1:42). Seâ-pha (Kĕphas) laø 

tieáng A-ram coù nghĩa laø đaù. Seâ-pha dịch ra tieáng Hy-laïp laø 

Pĕtrŏs. Pĕtrŏs coù nghĩa laø đaù. Pĕtrŏs phieân aâm ra tieáng Vieät laø 

Phi-e-rô hay Pheâ-roâ. 

  Khi Chuùa Gieâ-su vaøo thaønh Phi-líp, Ngaøi hoûi caùc moân đoà, 

“Coøn caùc ngöôi xöng ta laø ai? Si-moân Phi-e-rô (Seâ-pha) thöa 

raèng: Chuùa laø Đaáng Christ Con cuûa Đöùc Chuùa Trôøi Haèng Soáng. 

Baáy giôø Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng ngöôøi raèng: Hôõi Si-moân, 
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con Gioâ-na, ngöôi coù phöôùc đoù; vì chaúng phaûi thịt vaø huyeát toû 

cho ngöôi bieát đieàu naøy đaâu, beøn laø Cha ta ôû treân trôøi vaäy. Coøn 

ta baûo ngöôi raèng: ngöôi laø Phi-e-rô (Seâ-pha), ta seõ laäp Hoäi 

thaùnh ta treân đaù (seâ-pha) naøy”(Ma 16:15-18). 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ caên cöù vaøo caâu,“ngöôi laø 

Phi-e-rô/Pheâ-roâ (nghĩa laø đaù), ta seõ laäp Hoäi thaùnh ta treân đaù 

naøy”maø cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ thaønh laäp Hoäi thaùnh Ngaøi 

treân caù nhaân Phi-e-rô/Pheâ-roâ. Bôûi lyù do naøy maø Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ đaõ toân Phi-e-rô/Pheâ-roâ laø Giaùo Hoaøng đaàu tieân cuûa 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. 

Đeå choáng laïi giaùo lyù treân cuûa Coâng Giaùo La Maõ, moät soá 

ngöôøi cho raèng lôøi noùi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi ôû Ma-thi-ô 

16:18, khoâng coù yù noùi Chuùa laäp Hoäi thaùnh Ngaøi treân Phi-e-

rô/Pheâ-roâ. Hoï cho raèng: Vì Phuùc AÂm Ma-thi-ô 16:18 baèng tieáng 

Hy-laïp ghi laø: “Ngöôi laø Petros, ta laäp Hoäi thaùnh ta treân Petra 

naøy.” Theo tieáng Hy-laïp teân cuûa Phi-e-rô/Pheâ-roâ laø Petros. 

Petros coù nghĩa laø vieân đaù nhoû. Chöõ Petra coù nghĩa laø vaàng đaù 

lôùn. Vaàng đaù lôùn chỉ veà Đöùc Chuùa Gieâ-su. Vaäy, Chuùa coù yù noùi 

Ngaøi thaønh laäp Hoäi thaùnh Ngaøi treân Petra (vaàng đaù lôùn), töùc laø 

treân chính Ngaøi. 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ khoâng chaáp nhaän caùch giaûi 

nghĩa treân đeå choáng laïi nieàm tin cuûa hoï. Neân Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ cho raèng: “ Khi Chuùa noùi chuyeän vôùi Phi-e-rô thì 

Ngaøi duøng ngoân ngöõ A-ram. Tieáng A-ram khoâng coù chöõ Petros 

vaø Petra. Chöõ Petros vaø Petra laø chöõ nghĩa cuûa tieáng Hy-laïp. 

Hôn nöõa, nguyeân vaên cuûa Phuùc AÂm Ma-thi-ô laø tieáng A-ram 

khoâng coù duøng chöõ Petros vaø Petra. Vaäy ngöôøi dịch Phuùc AÂm 

Ma-thi-ô töø tieáng A-ram ra tieáng Hy-laïp laø ngöôøi đaõ duøng chöõ 

Petros vaø Petra. Vieäc duøng chöõ Petros vaø Petra cuûa tieáng Hy laïp 

đeå giaûi nghĩa lôøi cuûa Chuùa noùi baèng tieáng A-ram laø thieáu cô sôû, 

khoâng đaùng tin caäy.” 

            Moät soá nhaø giaûng kinh cho raèng lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi: 

“ta laäp Hoäi thaùnh ta treân đaù naøy” khoâng coù nghĩa laø Chuùa thaønh 

laäp Hoäi thaùnh Ngaøi treân caù nhaân Phi-e-rô. Nhöng hoï cho raèng lôøi 
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cuûa Chuùa noùi coù nghĩa laø Chuùa thaønh laäp Hoäi thaùnh Ngaøi treân 

nieàm tin cuûa Phi-e-rô. Nieàm tin đoù laø: “Ngaøi laø Đaáng Christ, 

Con Đöùc Chuùa Trôøi Haèng Soáng.” Nieàm tin cuûa Phi-e-rô laø neàn 

taûng maø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ laäp Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi treân đoù, 

töùc laø treân taát caû moïi ngöôøi coù nieàm tin nhö  Thaùnh Phi-e-

rô/Pheâ-roâ.  

 

H137. Trong thôøi Cöïu Öôùc, ngöôøi Do Thaùi naøo vi phaïm 

ngaøy thöù baûy Sa-baùt đeàu phaûi bị töû hình. Taïi sao ngaøy 

nay Cô đoác nhaân vi phaïm ngaøy thöù baûy Sa-baùt maø 

khoâng bị haønh phaït? 

 

Khi Đöùc Chuùa Trôøi choïn daân Do Thaùi đeå laøm tuyeån daân 

cuûa Ngaøi, Đöùc Chuùa Trôøi laäp giao öôùc vôùi hoï, ban cho hoï caùc 

luaät leä vaø möôøi đieàu raên đeå hoï tuaân giöõ. Moät trong 10 đieàu raên 

laø sau khi laøm vieäc saùu ngaøy, ngöôøi Do Thaùi phaûi nghỉ laøm moät 

ngaøy đeå laøm ngaøy Sa-baùt. Ngöôøi Do Thaùi choïn ngaøy thöù baûy cuûa 

tuaàn leã laøm ngaøy Sa-baùt. Theo luaät phaùp Moâi-se,“Trong ngaøy 

Sa-baùt heã ai laøm moät vieäc chi seõ bị xöû töû” (Xuaát 31:15). 

Ngaøy nay, Cô đoác nhaân laøm vieäc ngaøy Sa-baùt khoâng bị 

keå laø phaïm luaät phaùp cuûa giao öôùc cuõ bôûi caùc lyù leõ sau đaây: 

a. Khi Chuùa Gieâ-su cheát treân thaäp giaù đoå huyeát ra laø 

“Ngaøi đaõ đem thaân mình maø tröø boû luaät phaùp cuûa caùc 

dieàu raên”(EÂ-pheâ 2:15) cuûa giao öôùc cuõ đeå thaønh laäp 

giao öôùc môùi giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø Cô đoác nhaân, 

“Cheùn naøy laø giao öôùc môùi trong huyeát ta vì caùc 

ngöôi maø đoå ra”(Lu 22:20). Khi đaõ coù giao öôùc môùi 

roài, Cô đoác nhaân khoâng bị raøng buoäc soáng döôùi luaät 

phaùp cuûa giao-öôùc cuõ, nhöng đöôïc soáng döôùi aân đieån 

cuûa giao öôùc môùi: “Bôûi anh em chaúng thuoäc döôùi 

luaät phaùp, maø thuoäc döôùi aân đieån”(Roâ 6:14). 

b.   Đöùc Chuùa Gieâ-su cheát treân thaäp giaù đeå thaønh laäp 

Giao-öôùc môùi đeå thay theá Giao öôùc cuõ. Khi Đöùc 
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Chuùa Gieâ-su cheát treân thaäp töï giaù thì Giao öôùc cuõ đaõ 

bị đaøo thaûi, khoâng coù hieäu löïc treân Cô đoác nhaân, 

“Giao-öôùc naøy đöôïc Thöôïng đeá goïi laø Giao-öôùc môùi, 

nhö theá Giao-öôùc thöù nhaát đaõ cuõ roài. Đieàu gì cuõ kyõ, 

loãi thôøi đeàu phaûi bị đaøo thaûi”(Hy-Baù 8:13 - BDY). 

c. Cô đoác nhaân đaõ đaët đöùc tin nôi Chuùa Gieâ-su Christ 

thì khoâng phaûi phuïc döôùi luaät phaùp cuûa Giao öôùc cuõ 

nöõa, “Tröôùc khi đöùc tin chöa đeán, chuùng ta bị nhoát 

döôùi söï canh giöõ cuûa luaät phaùp maø chôø đöùc tin phaûi 

baøy ra. AÁy vaäy, luaät phaùp đaõ nhö thaày giaùo đaëng daãn 

chuùng ta đeán Đaáng Christ, haàu cho chuùng ta bôûi đöùc 

tin maø đöôïc xöng coâng bình. Song khi đöùc tin đaõ đeán, 

chuùng ta khoâng coøn phuïc döôùi thaày giaùo nöõa”(Ga 

3:23-25).  

Hoäi Thaùnh Đaáng Christ (Church of Christ) cho raèng Đöùc 

Chuùa Trôøi ban đieàu raên “Giöõ ngaøy Sa-baùt” đeå ngöôøi Do Thaùi 

tuaân giöõ ghi trong Kinh Cöïu Öôùc. Đieàu raên naøy khoâng laäp laïi 

trong Kinh Taân Öôùc, neân Cô đoác nhaân khoâng bị raøng buoäc phaûi 

tuaân giöõ đieàu raên naøy.
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GIAÙO LYÙ CÖÙU ROÃI 

 

 

H138. Toâi tin Đöùc Chuùa Gieâ-su hoâm nay, khi naøo toâi đöôïc 

taùi sanh, đöôïc cöùu vaø đöôïc söï soáng đôøi đôøi?  

 

Caâu hoûi treân đöôïc Muïc sö Tieán sĩ GHT Nguyeãn Anh Taøi 

giaûi đaùp treân baùo Thoâng Coâng soá 124, naêm 1995 nhö sau: 

            “Theo Thaùnh Kinh thì khi moät ngöôøi thaønh thaät 

aên naên toäi loãi vaø tin Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su, thöøa nhaän söï 

cheát cuûa Ngaøi treân caây thaäp töï laø söï cheát đeàn toäi thay 

theá cho ngöôøi aáy, toân Chuùa Gieâ-su laøm chuû trong cuoäc 

đôøi ngöôøi aáy, thì töùc khaéc ngöôøi aáy đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi 

tha thöù toäi loãi, xöng coâng bình cho ngöôøi aáy coù nghĩa laø 

Chuùa keå ngöôøi aáy voâ toäi tröôùc maët Ngaøi, vaø vì vaäy Ngaøi 

ban cho ngöôøi aáy söï cöùu roãi vaø söï soáng đôøi đôøi. 

            Taùi sanh: Taùi sanh laø söï taùi taïo töø beân trong taâm 

hoàn cuûa moät toäi nhaân bôûi aân đieån vaø quyeàn pheùp cuûa 

Chuùa Thaùnh Linh (Giaêng 3:5-8). Thaùnh Kinh xem söï cöùu 

roãi laø söï thay đoåi cuûa con ngöôøi döïa treân caên baûn ngöôøi 

aáy đöôïc hoøa thuaän vôùi Đöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Gieâ-

su, vaø đöôïc ‘bieán hoùa taän goác reã vaø toaøn dieän phaàn taâm 

linh’(Roâ-ma 12:2, EÂ-pheâ-soâ 4:23) bôûi quyeàn pheùp cuûa 

Chuùa Thaùnh Linh (Tít 3:5, EÂ-pheâ-soâ 4:24) vaø nhôø đoù 

ngöôøi aáy đöôïc trôû neân ‘ngöôøi môùi’(EÂ-pheâ-soâ 4:24, Coâ-loâ-

se 3:10), khoâng coøn đoàng hoùa theo đôøi naøy nöõa (Roâ-ma 

12:2, EÂ-pheâ-soâ 4:22, Coâ-loâ-se 3:9) maø đöôïc ‘döïng neân 
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gioáng nhö Đöùc Chuùa Trôøi trong söï coâng bình vaø söï thaùnh 

saïch cuûa leõ thaät’(EÂ-pheâ-soâ 4:24, Coâ-loâ-se 3:10, Roâ-

ma12:2). Bieán đoäng taùi sanh xaûy ra ngay luùc toäi nhaân 

aên naên vaø tin nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su. 

            Đöôïc cöùu:  Đöôïc cöùu coù nghĩa laø moät ngöôøi đöôïc 

cöùu hay giaûi thoaùt khoûi quyeàn löïc vaø haäu quaû cuûa toäi loãi. 

Haäu quaû hay ‘tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát’ (Roâ-ma 

6:23), vaø ‘vì moïi ngöôøi đeàu đaõ phaïm toäi’ (Roâ-ma 3:23), 

neân seõ cheát veà theå xaùc vaø veà taâm linh töùc laø linh hoàn đôøi 

đôøi xa caùch Đöùc Chuùa Trôøi. Nhöng vì Chuùa Gieâ-su đaõ 

mang toäi loãi cuûa moïi ngöôøi vaø đaõ chịu cheát theá cho moïi 

ngöôøi (Roâ-ma 5:6-8, I Ti-moâ-theâ 1:15), neân khi moät 

ngöôøi thaät söï aên naên toäi loãi vaø tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

thì ngöôøi aáy đöôïc cöùu khoûi quyeàn löïc vaø haäu quaû cuûa toäi 

loãi. Maëc duø toå phuï loaøi ngöôøi laø A-đam đaõ phaïm toäi vaø 

môû đöôøng cho söï cheát vaøo trong nhaân loaïi (Roâ-ma 5:12), 

neân taát caû moïi ngöôøi phaûi cheát veà theå xaùc, nhöng đeán 

ngaøy Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm, thaân theå cuûa ngöôøi tin 

nhaän Chuùa Gieâ-su vaø đaõ cheát seõ đöôïc soáng laïi vôùi moät 

thaân theå môùi baát dieät (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:16, I Coâ-rinh-toâ 

15:22-23), vaø seõ soáng đôøi đôøi chöù khoâng phaûi böôùc vaøo 

söï cheát đôøi đôøi trong hoà löûa nhö nhöõng ngöôøi khoâng đöôïc 

cöùu (Khaûi huyeàn 20:14-15). Ôn cöùu roãi cuõng đöôïc Chuùa 

ban cho toäi nhaân ngay luùc ngöôøi aáy aên naên toäi vaø tin 

nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su. 

Söï soáng đôøi đôøi: Nhö Chuùa Gieâ-su phaùn trong 

Giaêng 17:3 laø ‘nhìn bieát Cha, töùc laø Đöùc Chuùa Trôøi coù 

moät vaø thaät, cuøng Gieâ-su Christ laø Đaáng Cha đaõ sai đeán.’ 

Giaêng 3:16 cuõng noùi raát đôn giaûn ‘Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu 

thöông theá gian, đeán noãi đaõ ban Con Moät cuûa Ngaøi, haàu 

cho heã ai tin Con aáy, khoâng bị hö maát maø đöôïc söï soáng 

đôøi đôøi.’ Thaùnh Kinh noùi đeán söï soáng đôøi đôøi trong ba 

hình aûnh: (1) Söï taùi sanh hay söï kieän moät ngöôøi đöôïc 

Đöùc Chuùa Trôøi sanh ra (Giaêng 1:13). (2) Söï soáng môùi 
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trong Chuùa Gieâ-su töùc ngöôøi tin Ngaøi đöôïc ‘soáng laïi vôùi 

Đaáng Christ’(Coâ-loâ-se 3:1), ‘nhö đaõ cheát maø nay trôû neân 

soáng’(Roâ-ma 6:13) vaø ‘khi nhöõng keû cheát seõ nghe tieáng 

Con Đöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng keû nghe seõ đöôïc 

soáng’(Giaêng 5:25). (3) Söï kieän ‘đöôïc döïng neân môùi trong 

Đaáng Christ’(II Coâ-rinh-toâ 5:17) đeå ‘laøm vieäc laønh maø 

Đöùc Chuùa Trôøi đaõ saém saün cho chuùng ta laøm theo’(EÂ-

pheâ-soâ 2:10). Söï soáng đôøi đôøi cuõng baét đaàu coù hieäu löïc 

ngay khi moät toäi nhaân aên naên toäi loãi vaø tin nhaän Chuùa 

Cöùu Theá Gieâ-su. 

Toùm laïi, söï taùi sanh, đöôïc cöùu vaø söï soáng đôøi 

đôøi  laø nhöõng dieän cuûa ôn cöùu roãi maø Đöùc Chuùa Trôøi ban 

cho toäi nhaân ngay luùc toäi nhaân thaønh khaån aên naên toäi loãi 

vaø tin nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su laøm Chuùa, laøm chuû 

cuoäc đôøi ngöôøi aáy.” 

 

H139. Tröôøng hôïp naøo laøm toâi maát söï taùi sanh, maát söï cöùu 

roãi vaø maát söï soáng đôøi đôøi? 

 

Caâu hoûi naøy đaõ đöôïc Muïc Sö Tieán sĩ GHT Nguyeãn Anh 

Taøi traû lôøi treân baùo Thoâng Coâng, soá 124, naêm 1995 nhö sau : 

        “Vaán đeà ngöôøi đaõ thöïc söï aên naên toäi loãi vaø tin nhaän 

Chuùa Gieâ-su, đaõ đöôïc taùi sanh, đaõ đöôïc cöùu vaø đaõ đöôïc 

Chuùa ban cho söï soáng đôøi đôøi, coù theå laøm maát nhöõng aân 

hueä naøy hay khoâng, coù hai lyù thuyeát thaàn hoïc nhö sau: 

Lyù thuyeát thöù nhaát cho raèng heã moät ngöôøi đaõ 

đöôïc taùi sanh, đaõ đöôïc cöùu roãi roài thì khoâng theå maát söï 

soáng đôøi đôøi. Lyù thuyeát naøy chuû tröông raèng ngöôøi thaät 

söï tin Chuùa seõ chaéc chaén đöôïc Chuùa giuùp söùc giöõ đöôïc 

đöùc tin cho đeán cuoái cuøng đeå thöøa höôûng thieân đaøng duø 

phaûi traûi qua thöû thaùch vaø caùm doã. Nhieàu caâu Kinh 

Thaùnh hoã trôï cho lyù thuyeát naøy, chaúng haïn nhö trong I 

Phi-e-rô 1:3-5, ‘Ngôïi khen Đöùc Chuùa Trôøi laø Cha Đöùc 
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Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta, Ngaøi laáy loøng thöông xoùt 

caû theå khieán chuùng ta laïi sanh, đaëng chuùng ta nhôø söï 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ soáng laïi töø trong keû cheát maø coù 

söï troâng caäy soáng, laø cô nghieäp khoâng hö đi, khoâng oâ ueá, 

khoâng suy taøn đeå daønh trong caùc taàng trôøi cho anh em, laø 

keû bôûi đöùc tin nhôø quyeàn pheùp cuûa Đöùc Chuùa Trôøi giöõ 

cho đeå đöôïc söï cöùu roãi gaàn hieän ra trong kyø sau roát.’ 

Cuõng coù nhieàu caâu khaùc noùi đeán lôøi baûo đaûm cuûa Chuùa 

Gieâ-su raèng taát caû nhöõng ngöôøi tin Ngaøi chaéc chaén seõ 

khoâng maát söï cöùu roãi nhö: ‘Ta ban cho noù söï soáng đôøi 

đôøi, noù chaúng cheát maát bao giôø vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi 

tay ta’(Giaêng 10:28) hoaëc ‘Vaø, yù muoán cuûa Đaáng đaõ sai 

ta đeán, laø heã söï gì Ngaøi đaõ ban cho ta, thì ta chôù laøm 

maát, nhöng ta phaûi laøm cho soáng laïi nôi ngaøy sau roát. 

Đaây laø yù muoán cuûa Cha ta, phaøm ai nhìn Con vaø tin Con, 

thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi; coøn ta, ta seõ laøm cho keû aáy soáng 

laïi nôi ngaøy sau roát’ (Giaêng 6:39-40). 

Lyù thuyeát thöù hai  cuõng döïa vaøo Kinh Thaùnh đeå 

noùi raèng veà phía Đöùc Chuùa Trôøi thì yù muoán vaø chöông 

trình cöùu roãi cuûa Ngaøi đoái vôùi toäi nhaân đaõ thaønh thaät aên 

naên toäi vaø tin nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su laø nhö vaäy, 

nhöng vì con ngöôøi töø luùc đaàu đaõ đöôïc Chuùa ban cho söï 

töï do vaø Ngaøi toân troïng söï töï do maø Ngaøi đaõ ban cho con 

ngöôøi, neân neáu sau khi đaõ nhaän ôn cöùu roãi cuûa Ngaøi 

trong Chuùa Gieâ-su roài, maø laïi coá tình khöôùc töø thì ngöôøi 

aáy coù theå đaùnh maát söï cöùu roãi. 

            Trong Coâ-loâ-se 1:21-23 söù đoà Phao-loâ noùi vôùi caùc 

tín höõu raèng: ‘Coøn anh em ngaøy tröôùc, voán xa caùch Đöùc 

Chuùa Trôøi, vaø laø thuø nghịch cuøng Ngaøi bôûi yù töôûng vaø 

vieäc aùc mình, nhöng baây giôø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ nhôø söï 

cheát cuûa Con Ngaøi chịu laáy trong thaân theå cuûa xaùc thịt 

maø khieán anh em hoøa thuaän, đaëng laøm cho anh em đöùng 

tröôùc maët Ngaøi caùch thaùnh saïch khoâng veát, khoâng choã 

traùch đöôïc; mieãn laø anh em tin Chuùa caùch vöõng vaøng 
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khoâng nuùng, chaúng heà dôøi khoûi söï troâng caäy đaõ truyeàn ra 

bôûi Tin Laønh maø anh em đaõ nghe. . .’ Hai chöõ ‘mieãn laø’ 

trong caâu naøy aùm chỉ đieàu kieän veà phía ngöôøi tin phaûi coù 

laø ‘tin Chuùa caùch vöõng vaøng khoâng nuùng, chaúng heà dôøi 

khoûi söï troâng caäy đaõ truyeàn ra bôûi Tin Laønh . . .’ Noùi 

caùch khaùc, neáu ngöôøi tin khoâng tieáp tuïc tin Chuùa caùch 

vöõng vaøng, vaø dôøi khoûi hi voïng maø Tin Laønh cuûa Chuùa 

Gieâ-su mang đeán cho ngöôøi aáy, thì nhöõng gì Chuùa laøm seõ 

trôû neân voâ hieäu cho chính ngöôøi aáy. 

            Trong Heâ-bô-rô 3:14 cuõng cheùp: ‘Vì chuùng ta đaõ 

đöôïc döï phaàn vôùi Đaáng Christ, mieãn laø giöõ loøng tin ban 

đaàu cuûa chuùng ta cho vöõng beàn đeán cuoái cuøng.’ Trong 

Heâ-bô-rô 6:4-6 cuõng daïy nhö vaäy: ‘Vì chöng nhöõng keû đaõ 

đöôïc soi saùng moät laàn, đaõ neám söï ban cho töø treân trôøi, döï 

phaàn veà Đöùc Thaùnh Linh, neám đaïo laønh Đöùc Chuùa Trôøi 

vaø quyeàn pheùp cuûa đôøi sau, neáu laïi vaáp ngaõ, thì khoâng 

theå khieán hoï aên naên nöõa, vì hoï đoùng đinh Con Đöùc Chuùa 

Trôøi treân thaäp töï giaù cho mình moät laàn nöõa, laøm cho 

Ngaøi sỉ nhuïc toû töôøng.’ Heâ-bô-rô 10:26-27 cuõng xaùc 

nhaän nhö vaäy: ‘Vì neáu chuùng ta đaõ nhaän bieát leõ thaät roài, 

maø laïi coá yù phaïm toäi, thì khoâng coøn coù teá leã chuoäc toäi 

nöõa, nhöng chỉ coù söï đôïi chôø kinh khieáp veà söï phaùn xeùt, 

vaø löûa höøng seõ đoát chaùy keû boäi nghịch maø thoâi.’ Maët 

khaùc, Chuùa Gieâ-su cuõng phaùn trong Ma-thi-ô 24:13 

‘Nhöng keû naøo beàn chí cho đeán cuoái cuøng, thì seõ đöôïc 

cöùu.’ Caâu naøy aùm chỉ ngöôøi tin Chuùa maø khoâng beàn chí 

giöõ đöùc tin cho đeán cuoái cuøng thì seõ khoâng đöôïc cöùu. 

Coøn raát nhieàu caâu khaùc trong Thaùnh Kinh cuõng neâu yù 

töông töï đeå caûnh caùo con caùi Chuùa phaûi giöõ đöùc tin cho 

đeán cuoái cuøng vì neáu boû cuoäc nöûa chöøng thì seõ laøm cho 

ôn cöùu roãi trôû neân voâ hieäu cho chính mình. 

      Toùm laïi, lyù thuyeát thöù nhaát hoaøn toaøn đaët cô sôû treân 

chuû quyeàn tuyeät đoái cuûa Đöùc Chuùa Trôøi; trong khi lyù 
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thuyeát thöù hai đaët cô sôû treân quyeàn töï do choïn löïa cuûa 

con ngöôøi maø Chuùa đaõ ban cho hoï.” 

 

H140. Thuyeát thaàn đaïo naøo cho raèng khi moät tín höõu đöôïc 

Chuùa cöùu roài thì khoâng bao giôø bị maát söï cöùu chuoäc 

maø Chuùa đaõ ban cho? 

Theo thuyeát “Söï An Toaøn Cuûa Thaùnh Höõu” 

(Perseverance of the Saints) cuûa nhaø thaàn đaïo ngöôøi Phaùp ôû 

khoaûng giöõa theá kyû XVI, teân laø John Calvin hay Jean Chauvin 

(1509-1564) cho raèng, khi moät ngöôøi đaõ đöôïc Chuùa cöùu roài thì 

khoâng bao giôø bị maát söï cöùu roãi maø Chuùa đaõ ban cho. Hoïc 

thuyeát naøy đöôïc tìm thaáy trong saùch “The Five Points of 

Calvinism cuûa David N. Steele & Curtis Thomas” nhö sau: “Taát 

caû nhöõng ai đaõ đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi choïn, đöôïc Đaáng Christ 

mua chuoäc [baèng huyeát Ngaøi], vaø đöôïc Đöùc Thaùnh Linh giuùp cho 

coù đöùc tin [nôi Đaáng Christ] thì đöôïc cöùu vĩnh vieãn.Quyeàn naêng 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi seõ giöõ nguyeân hoï trong nieàm tin, vaø vì vaäy 

[hoï] beàn chí cho đeán cuoái cuøng.”(All who are chosen by God, 

redeemed by Christ, and given faith by Holy Spirit are eternally 

saved. They are kept in faith by power of Almighty God and thus 

persevere to the end).  

Nhöõng Giaùo Hoäi Tin Laønh tin theo thuyeát naøy goàm coù: 

Presbyterians, Lutherans, Mennonites, Southern  Baptists . . .  

 

H141. Thuyeát thaàn đaïo naøo cho raèng tín höõu coù theå maát söï 

cöùu chuoäc? 

 

Theo thuyeát “Traät Phaàn AÂn Đieån” (Falling from Grace) 

cuûa nhaø thaàn đaïo ngöôøi Haø Lan ôû vaøo khoaûng cuoái theá kyû XVI, 

teân laø Jacobus Arminius (1560-1609) cho raèng, tín höõu đaõ đöôïc 

Chuùa cöùu roài coù theå laøm maát söï cöùu chuoäc cuûa mình, neáu ngöôøi 

đoù choái boû Chuùa nöûa chöøng. Thuyeát naøy đöôïc tìm thaáy ôû saùch 
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“The Five Points of Calvinism cuûa David N. Steele & Curtis 

Thomas” nhö sau: “Nhöõng ngöôøi đaõ tin [Chuùa] vaø đaõ thaät söï 

đöôïc [Chuùa] cöùu coù theå maát söï cöùu chuoäc vì khoâng tieáp tuïc giöõ 

vöõng đöùc tin mình [nôi Chuùa].” (Those who believe and are 

truly saved can lose their salvation by failing to keep up their 

faith). Nhaø thaàn đaïo Jacobus Arminius coøn lyù luaän raèng: “Vì tin 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø đieàu kieän đeå đöôïc cöùu. Neáu boû Chuùa hay 

chaám döùt nieàm tin nôi Chuùa thì maát söï cöùu chuoäc.”  

Nhöõng Giaùo Hoäi Tin Laønh tin theo thuyeát naøy goàm coù: 

Methodist, Nazarene, Pentacostal, Assembly of God, General 

Baptist, Free Will Baptist . . .  

 

H142. Thuyeát “Tieàn Định” laø gì ? 

 

Vaøo khoaûng giöõa theá kyû XVI, nhaø thaàn đaïo John Calvin 

khôûi xöôùng thuyeát “Tieàn Định.” Thuyeát naøy cho raèng, Đöùc Chuùa 

Trôøi  löïa choïn  moät soá ngöôøi đeå đöôïc cöùu. Đöùc Thaùnh Linh đöa 

daãn soá ngöôøi naøy đeán söï tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su đeå đöôïc cöùu 

chuoäc. Hoïc thuyeát naøy đöôïc tìm thaáy trong saùch “The Five 

Points of Calvinism cuûa David N. Steele & Curtis Thomas” nhö 

sau: “Söï cöùu chuoäc đöôïc thaønh töïu laø do quyeàn naêng toái thöôïng 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. Đöùc Chuùa Cha choïn löïa moät soá 

ngöôøi, Đöùc Chuùa Con cheát [đeàn toäi] cho hoï, Đöùc Thaùnh Linh laøm 

cho söï cheát cuûa Đaáng Christ trôû neân coù hieäu löïc baèng caùch đöa 

ngöôøi đöôïc choïn đeán đöùc tin vaø söï aên naên, đieàu đoù thuùc đaåy hoï 

đeán söï saün loøng vaâng phuïc Phuùc AÂm. Tieán trình choïn löïa, cöùu 

chuoäc, taùi sanh laø coâng vieäc cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaø bôûi aân đieån 

[cuûa Ngaøi] maø thoâi. Bôûi leõ đoù, Đöùc Chuùa Trôøi quyeát định choïn ai 

laø ngöôøi đeå nhaän đöôïc söï cöùu chuoäc do Ngaøi ban cho moät caùch 

nhöng khoâng.”  

Đeå choáng laïi thuyeát “Tieàn Định” cuûa nhaø thaàn đaïo John 

Calvin noùi treân. Vaøo khoaûng cuoái theá kyû XVI, nhaø thaàn đaïo 

Jacobus Arminius cho raèng: “Söï cöùu chuoäc đöôïc thaønh töïu laø do 

söï keát hôïp caùc noã löïc cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Đöùc Chuùa Trôøi khôûi 
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đoäng vaø con ngöôøi phaûi đaùp öùng. Söï đaùp öùng cuûa con ngöôøi laø 

yeáu toá quyeát định. Đöùc Chuùa Trôøi ban söï cöùu chuoäc cho moïi 

ngöôøi, nhöng söï ban cho cuûa Ngaøi chỉ coù hieäu löïc cho nhöõng ai 

saün loøng hôïp taùc vôùi Ngaøi vaø chaáp nhaän aân đieån Ngaøi ban cho. 

Đieåm thieát yeáu laø yù chí cuûa con ngöôøi đoùng vai troø quyeát định. 

Bôûi leõ đoù, con ngöôøi quyeát định chaáp nhaän hay khöôùc töø söï cöùu 

chuoäc cho mình.” (Trích töø  “The Five Points of Calvinism cuûa 

David N. Steele & Curtis Thomas). 

Đoïc qua hai hoïc thuyeát treân, ngöôøi ta nhaän thaáy hoïc 

thuyeát cuûa nhaø thaàn đaïo John Calvin vaø Jacobus Arminius coù hai 

đieåm traùi nghịch nhau nhö sau:  

- Thuyeát thaàn đaïo cuûa John Calvin cho raèng, Đöùc Chuùa 

Trôøi chỉ ban söï cöùu chuoäc cho ngöôøi maø Ngaøi đaõ choïn 

maø thoâi. Theo thuyeát naøy, Đöùc Chuùa Trôøi laø nhaân vaät 

duy nhaát quyeát định soá phaän đôøi đôøi cuûa con ngöôøi. 

-  Hoïc thuyeát cuûa Jacobus Arminius cho raèng, Đöùc Chuùa 

Trôøi ban söï cöùu chuoäc cho moïi ngöôøi, nhöng ngöôøi naøo 

muoán đöôïc cöùu phaûi môû loøng ra chaáp nhaän söï ban cho 

naøy. Theo thuyeát naøy, Đöùc Chuùa Trôøi cho con ngöôøi coù 

quyeàn töï do quyeát định soá phaän đôøi cuûa mình. 

 

H143. Cô đoác nhaân phaïm toäi coù maát söï cöùu chuoäc khoâng? 

 

Khi moät toäi nhaân baèng loøng tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laøm  Cöùu Chuùa cuûa mình. Ngay töùc khaéc, Đöùc Chuùa Trôøi duøng 

huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su mua chuoäc ngöôøi đoù töø địa vị hö 

maát đeå trôû neân con caùi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:12).  Chuùa 

coøn ban cho ngöôøi đoù söï taùi sanh vaø söï cöùu chuoäc töùc laø söï soáng 

đôøi đôøi (Giaêng 3:16). Sau khi đöôïc cöùu roài maø tín höõu coøn phaïm 

toäi thì coù theå bị Chuùa söûa phaït  (chastened - Heâ 12:6),“haàu cho 

khoûi bị aùn laøm moät vôùi ngöôøi theá gian”  (I Coâ-rinh 11:32). Söïï 

phaïm toäi coù theå đöa tín höõu đeán söï söûa phaït (chastisement) cuûa 

Chuùa, nhö  đau oám, bịnh taät  vaø cheát (I Coâ-rinh 11:30), nhöng söï 

phaïm toäi khoâng đöa tín höõu đeán söï haønh phaït (condemnation) 
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đôøi đôøi ôû địa nguïc nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa. Vaäy, söï 

phaïm toäi khoâng laøm  cho tín höõu maát söï cöùu chuoäc maø chính 

Chuùa đaõ ban cho luùc tin nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa mình. Giaùo lyù 

naøy đöôïc theå hieän qua nhöõng tröôøng hôïp sau đaây: 

a. Sau khi tin Chuùa roài, Phi-e-rô phaïm toäi choái Chuùa ba 

laàn (Giaêng 18:27). Giaêng 17:12 xaùc nhaän Phi-e-rô 

vaãn đöôïc cöùu daàu đaõ phaïm troïng toäi choái Chuùa. 

b. Thaùnh Phao-loâ vieát thö cho ngöôøi Roâ-ma baøy toû raèng 

sau khi tin Chuùa roài, trong thôøi gian laøm söù đoà, Phao-

loâ vaãn coøn phaïm toäi (Roâ 7:17,19). Khoâng thaáy Kinh 

Thaùnh noùi Söù đoà Phao-loâ khoâng đöôïc cöùu. 

c. Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ coù moät tín đoà phaïm troïng toäi, 

“daãu ngöôøi ngoaïi đaïo cuõng chaúng gioáng nhö vaäy”(I 

Coâ-rinh 5:1). Nhöng Phao-loâ “tuyeân aùn keû phaïm toäi 

đoù raèng, moät ngöôøi nhö theá phaûi phoù cho quỉ Sa-tan, 

đeå huûy hoaïi phaàn xaùc thịt, haàu cho linh hoàn đöôïc cöùu 

trong ngaøy Đöùc Chuùa Gieâ-su”(I Coâ-rinh 5:5). 

             Ngöôøi tin Chuùa đöôïc cöùu roài thì khoâng bao giôø maát söï 

cöùu chuoäc nhö lôøi Söù đoà Phao-loâ khaúng định,“Cho neân hieän nay 

chaúng coøn coù söï đoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ (Roâm 8:1). Baøi daïy đaïo cho taân tín höõu cuûa Muïc 

sö Larry Moyer cho bieát theâm, “Söï cöùu roãi laø moät quaø taëng maø 

baïn khoâng bao giôø đaùnh maát! – Salvation is the one gift you can 

never lose!”(Trích Đaëc San Höôùng Đi, soá 7, naêm 2003, Chuû 

nhieäm: Muïc sö Nguyeãn Vaên Hueä, Dallas, Texas, USA). 

                Toùm laïi, cô đoác nhaân phaïm toäi coù theå laøm maát maïng 

soáng mình treân đaát, nhöng khoâng laøm maát söï soáng đôøi cuûa mình 

treân thieân đaøng maø Chuùa Gieâ-su đaõ ban cho luùc quyeát định tin 

nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa cuûa mình. 
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H144. Coù theå đöôïc cöùu baèng caùch tuaân giöõ luaät phaùp cuûa 

Cöïu Öôùc khoâng? 

 

Kinh Thaùnh Cöïu vaø Taân öôùc xaùc nhaän vieäc tuaân giöõ luaät 

phaùp khoâng theå đöa ngöôøi ta đeán söï cöùu chuoäc. Caùc caâu Kinh 

Thaùnh noùi đeán đieàu đoù nhö sau: 

              “Vì moïi keû caäy caùc vieäc luaät phaùp thì bị ruûa saû, bôûi coù 

cheùp raèng: Đaùng ruûa thay laø keû khoâng beàn đoã trong moïi söï đaõ 

cheùp ôû saùch luaät, đaëng laøm theo nhöõng söï aáy”(Phuïc 27:26). 

            “Daàu vaäy, đaõ bieát raèng ngöôøi ta đöôïc xöng coâng bình, 

chaúng phaûi bôûi caùc vieäc luaät phaùp đaâu, beøn laø caäy đöùc tin trong 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, neân chính chuùng toâi đaõ tin Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ, đeå đöôïc xöng coâng bình bôûi đöùc tin trong Đaáng 

Christ, chôù chaúng phaûi bôûi caùc vieäc luaät phaùp, vì chaúng ai đöôïc 

xöng coâng bình bôûi caùc vieäc luaät phaùp”(Ga 2:16).  

           “Vaû laïi, chaúng heà ai caäy luaät phaùp maø đöôïc xöng coâng 

bình tröôùc maët Đöùc Chuùa Trôøi, đieàu đoù laø roõ raøng laém, vì ngöôøi 

coâng bình seõ soáng bôûi đöùc tin” (Ga 3:11). 

          “Vì neáu bôûi luaät phaùp maø đöôïc xöng coâng bình thì Đaáng 

Christ chịu cheát laø voâ ích”(Ga 2:21b). 

          “Veà moïi đieàu theo luaät phaùp Moâi-se chaúng coù theå đöôïc 

xöng coâng bình”(CV13:39b). 

 

H145. Cô đoác nhaân coù phaûi giöõ theâm luaät phaùp cuûa Cöïu Öôùc 

đeå đöôïc cöùu? 

 

Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ chịu cheát treân thaäp töï giaù đoå 

huyeát ra laø “Ngaøi đaõ đem thaân mình maø tröø boû luaät phaùp cuûa caùc 

đieàu raên (EÂ-pheâ 2:15) cuûa giao öôùc cuõ đeå thaønh laäp moät giao öôùc 

môùi, “Cheùn naøy laø giao-öôùc môùi trong huyeát ta” (Lu 22:20), thì 

taát caû Cô đoác nhaân đaõ coù đöùc tin nôi Chuùa đeàu đöôïc cöùu bôûi 

huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ cuûa giao öôùc môùi, neân khoâng 

caàn phaûi giöõ theâm luaät phaùp cuûa giao öôùc cuõ đeå đöôïc cöùu. Vì 
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“tröôùc khi đöùc tin chöa đeán, chuùng ta bị nhoát döôùi söï canh giöõ 

cuûa luaät phaùp maø chôø đöùc tin phaûi baøy ra. AÁy vaäy, luaät phaùp đaõ 

nhö thaày giaùo đaëng daãn chuùng ta đeán Đaáng Christ, haàu cho 

chuùng ta bôûi đöùc tin maø đöôïc xöng coâng bình. Song khi đöùc tin đaõ 

đeán, chuùng ta khoâng coøn phuïc döôùi thaày giaùo aáy nöõa”(Ga 3:24-

25). 

  Nhöõng lôøi Kinh Thaùnh khaùc cuõng cho bieát vieäc tuaân giöõ 

luaät phaùp cuûa Cöïu Öôùc laø khoâng caàn thieát cho söï cöùu roãi nhö 

sau:  

a. “Anh em thaûy đeàu muoán caäy luaät phaùp cho đöôïc xöng 

coâng bình, thì đaõ lìa khoûi Đaáng Christ, maát aân đieån 

roài”(Ga 5:4).  

b.    “Vì chaúng coù moät ngöôøi naøo bôûi vieäc laøm theo luaät 

phaùp maø seõ đöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ngaøi, vì 

luaät phaùp cho ngöôøi ta bieát toäi loãi”(Roâ 3:20).   

c. “Ngöôøi ta đöôïc xöng coâng bình bôûi đöùc tin, chôù 

khoâng phaûi vieäc laøm theo luaät phaùp”(Roâ 3:28). 

d. “Vì chuùng ta khoâng thuoäc döôùi luaät phaùp, nhöng 

thuoäc döôùi aân đieån”(Roâ 6:15). 

 

H146. Coù ngöôøi noùi raèng tin Đöùc Chuùa Gieâ-su thì phaûi vaâng 

lôøi Chuùa môùi đöôïc cöùu. Hoï noùi nhö vaäy coù đuùng 

khoâng?  

 

Tieân tri Giaêng Baùp-tít xaùc định ai tin Đöùc Chuùa Gieâ-su 

thì đöôïc cöùu, ai khoâng tin Đöùc Chuùa Gieâ-su thì khoâng đöôïc cöùu, 

“Ai tin Con, thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi; ai khoâng chịu tin Con, thì 

chaúng thaáy söï soáng đaâu”(Giaêng 3:36). Khi moät toäi nhaân baèng 

loøng tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa mình, thì Đöùc 

Chuùa Trôøi tieáp nhaän ngöôøi đoù laøm con caùi cuûa Ngaøi, vaø ban cho 

ngöôøi đoù söï cöùu chuoäc ngay trong giaây phuùt ngöôøi đoù tin nhaän 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa mình (I Giaêng 5:13). Sau khi đaõ 

tin Chuùa vaø đaõ đöôïc cöùu roài, đieàu keá tieáp cuûa ngöôøi đaõ đöôïc 
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Chuùa cöùu laø vaâng lôøi  Chuùa daïy đeå laøm đeïp loøng Chuùa vaø đöôïc 

phöôùc, nhö moät hoïc giaû noùi, “Tin laø yeáu toá quyeát định cho söï cöùu 

roãi. Vaâng lôøi laø yeáu toá quyeát định möùc đoä aân phöôùc cuûa ngöôøi 

đöôïc cöùu thöøa höôûng. - Faith determines one’s salvation. 

Obedience determines the degree of blessing to be enjoyed by the 

saved person.” 

Nhöõng caâu Kinh Thaùnh xaùc định chỉ tin Chuùa laø đuû đeå 

đöôïc cöùu nhö sau:  

a. “Haàu cho heã ai tin đeán Ngaøi đeàu đöôïc söï soáng đôøi 

đôøi”(Giaêng 3:15). 

b. “Haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bị hö maát maø đöôïc 

söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 3:16). 

c. “Ai tin Con thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 3:36). 

d. “Phaøm ai nhìn Con vaø tin Con thì đöôïc söï soáng đôøi 

đôøi”(Giaêng 6:40). 

e. “Xöng coâng bình keû naøo tin đeán Đöùc Chuùa Gieâ-su” 

(Roâ 3:26). 

f. “Haàu cho caùc con bieát mình coù söï soáng đôøi đôøi, laø 

keû naøo tin đeán danh Con Đöùc Chuùa Trôøi”(I Giaêng 

5:13). 

g. “Haõy tin Đöùc Chuùa Gieâ-su, thì ngöôi vaø caû nhaø đeàu 

seõ đöôïc cöùu roãi”(CV16:31). 

Tin Đöùc Chuùa Gieâ-su laø đieàu thieát yeáu đeå đöôïc cöùu, “AÁy 

laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin, maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù chaúng 

phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy 

chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng ai khoe mình”(EÂ-

pheâ 2:8).   

Vaâng lôøi Chuùa laø vieäc laøm thieát yeáu cho söï soáng đaïo, đeå 

đöôïc phöôùc vaø đöôïc Chuùa khen thöôûng,“Naøy, ta đeán mau choùng, 

vaø đem phaàn thöôûng theo vôùi ta đeå traû cho moãi ngöôøi tuøy theo 

coâng vieäc hoï laøm”(Khaûi 22:12). 

Toùm laïi, tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa mình 

laø phöông caùch duy nhaát đeå đöôïc cöùu, vaâng lôøi Chuùa laø moät 

phöông caùch haønh đaïo đeå đöôïc phöôùc vaø đöôïc thöôûng. 
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H147. Moät thaày Tin Laønh vieát baùo daïy đaïo noùi: “Tín đoà 

phaûi chịu khoù haønh đaïo thì môùi hy voïng Chuùa cöùu.” 

Lôøi daïy đaïo naøy coù đuùng vôùi giaùo lyù cöùu roãi bôûi aân 

đieån cuûa Chuùa khoâng? 

 

Lôøi Chuùa trong Taân Öôùc khoâng bao giôø noùi “tín đoà phaûi 

chịu khoù haønh đaïo thì môùi hy voïng đöôïc Chuùa cöùu.” Nhöng lôøi 

Chuùa trong Taân Öôùc nhieàu laàn khaúng định chỉ tin Chuùa laø đuû đeå 

đöôïc cöùu. Caùc lôøi Kinh Thaùnh khaúng định veà đieàu naøy nhö sau: 

a. “Haõy tin Đöùc Chuùa Gieâ-su, thì ngöôi vaø caû nhaø đeàu 

seõ đöôïc cöùu roãi”(CV 16:31). 

b. “Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, đeán noãi đaõ 

ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy 

khoâng bị hö maát maø đöôïc söï soáng đôøi đôøi” (Giaêng 

3:16). 

c. “Ai tin  Con, thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi; ai khoâng chịu 

tin Con, thì chaúng thaáy söï soáng đaâu, nhöng côn 

thaïnh noä cuûa Đöùc Chuùa Trôøi vaãn ôû treân ngöôøi 

đoù”(Giaêng 3:36). 

d. “Vaäy neáu mieäng ngöôi xöng Đöùc Chuùa Gieâ-su ra vaø 

loøng ngöôi tin  raèng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ khieán Ngaøi 

töø keû cheát soáng laïi, thì ngöôi seõ đöôïc cöùu” (Roâ 

10:9). 

e. “Vaû, aáy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin, maø anh em đöôïc 

cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï 

ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc 

laøm đaâu, haàu cho khoâng ai khoe mình” (EÂ-pheâ 2:8-

9). 

Lôøi Chuùa ghi ôû saùch EÂ-pheâ-soâ 2:8-9 treân cho tín höõu thaáy 

roû söï cöùu roãi laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin chôù khoâng phaûi bôûi vieäc 

haønh đaïo cuûa tín höõu.  
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Vaäy, tin Chuùa đeå đöôïc cöùu, “Ai tin Ngaøi thì chaúng bị 

đoaùn xeùt đaâu”(Giaêng 3:18). Nhöng chịu khoù haønh đaïo đeå đöôïc 

Chuùa thöôûng, “Ví baèng coâng vieäc cuûa ai xaây treân neàn đöôïc coøn 

laïi, thì thôï đoù seõ laõnh phaàn thöôûng mình”(I Coâ-rinh 3:14). “Naày, 

ta đeán mau choùng, vaø đem phaàn thöôûng theo vôùi ta, đeå traû cho 

moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm”(Khaûi 22:12).  

Tín höõu khoâng “chịu khoù haønh đaïo” coù theå bị Chuùa söûa 

phaït (chastened): “Phaøm nhöõng keû ta yeâu thì ta quôû traùch söûa 

phaït”(Khaûi 3:19), “haàu cho khoûi bị aùn laøm moät vôùi ngöôøi theá 

gian”(I Coâ-rinh 11:32). “Neáu coâng vieäc hoï bị thieâu huûy, thì maát 

phaàn thöôûng. Coøn veà phaàn ngöôøi đoù, seõ đöôïc cöùu song döôøng nhö  

qua löûa vaäy”(I Coâ-rinh 3:15). 

Giaùo lyù chịu khoù haønh đaïo đeå đöôïc cöùu nguyeân laø cuûa 

Coâng Giaùo La Maõ đaõ bị caùc nhaø caûi chaùnh nhö Martin Luther, 

John Calvin vaø Ulrich Zwingli cho laø moät taø thuyeát trong caùc 

cuoäc Caûi chaùnh Giaùo hoäi hoài theá kyû XVI (Xin xem baøi H146). 

Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình vieát: “Con caùi Chuùa 

‘soáng đaïo’ đeå laøm vinh hieån danh Chuùa chôù khoâng phaûi đeå 

đöôïc cöùu roãi. Caùc đaày tôù Chuùa caån thaän khi giaûng daïy, đöøng 

gieo söï nghi ngôø veà söï cöùu roãi trong khích leä ‘soáng đaïo.’” 

(Trích saùch “Jeâsus Cöùu Chuùa Toâi -  Lôøi Ngaøi Hoûi, cuûa Muïc sö 

Tieán sĩ Phan Thanh Bình, trang 114).      

 

H148. Moät thaày daïy đaïo vieát: “Keû phaïm toäi phaûi đi đeán choã 

aên naên thì môùi đöôïc Chuùa tha thöù, haàu khoâng maát söï 

cöùu roãi, chöù khoâng coù nghĩa laø tín đoà phaïm toäi maø vaãn 

đöôïc Chuùa cöùu đaâu.” Lôøi daïy đaïo naøy coù đuùng theo 

lôøi Chuùa daïy trong Kinh Thaùnh khoâng? 

 

Neáu tín höõu phaïm toäi maø bieát aên naên xöng toäi mình thì 

đöôïc Chuùa tha thöù, “Coøn neáu chuùng ta xöng toäi mình, thì Ngaøi laø 

thaønh tín coâng bình đeå tha toäi cho chuùng ta, vaø laøm cho chuùng ta 

saïch moïi đieàu gian aùc”(IGiaêng 1:9). Neáu tín höõu phaïm toäi maø 
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khoâng aên naên thì coù theå khoâng đöôïc Chuùa tha thöù, nhöng coù theå 

bị söï söûa phaït (chastisement) cuûa Chuùa, nhö đau oám, bịnh taät vaø 

cheát, (I Coâ-rinh:11:30),“Phaøm nhöõng keû ta yeâu thì ta quôû traùch 

vaø söûa phaït”(Khaûi 3:19). 

 Söï söûa phaït cuûa Chuùa daønh cho tín höõu phaïm toäi maø 

khoâng aên naên đeå“cho khoûi bị aùn laøm moät vôùi ngöôøi theá gian” (I 

Coâ-rinh 11:32). Coù nghĩa laø söï phaïm toäi coù theå đöa tín höõu đeán 

söï söûa phaït (chastisement) cuûa Chuùa, nhöng khoâng đöa tín höõu 

đeán tình traïng maát söï cöùu roãi hay bị haønh phaït (condemnation) 

đôøi đôøi ôû địa nguïc nhö nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa. Tín höõu 

phaïm toäi maø khoâng aên naên coù theå laøm maát moái töông giao maät 

thieát vôùi Chuùa, nhöng ngöôøi tín höõu đoù khoâng laøm maát söï cöùu 

chuoäc maø Chuùa đaõ ban cho luùc tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm 

Cöùu Chuùa mình. Giaùo lyù naøy đaõ theå hieän qua caâu chuyeän xaûy ra 

trong thôøi caùc söù đoà nhö sau: 

Vaøo khoaûng naêm 56, trong chuyeán truyeàn giaùo thöù ba, 

luùc Söù đoà Phao-loâ gheù thaêm Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, nghe 

ngöôøi nhaø cuûa Cô-loâ-eâ (I Coâ-rinh 1:11) keå laïi caùc teä đoan 

trong Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ, Hoäi thaùnh maø Söù đoà Phao-loâ coù 

coâng thaønh laäp tröôùc đoù vaøi naêm. Moät trong nhöõng teä đoan 

cuûa Hoäi thaùnh naøy laø moät tín höõu cuûa Hoäi thaùnh phaïm troïng 

toäi nhöng khoâng aên naên. Khi nghe tin naøy, Söù đoà Phao-loâ 

lieàn vieát moät böùc thö nhôø Tít mang đeán Hoäi thaùnh Coâ-rinh-

toâ. Trong thö naøy Söù đoà Phao-loâ chỉ thị Hoäi thaùnh Coâ-rinh-

toâ phaûi khai tröø ngöôøi tín đoà phaïm troïng toäi khoâng aên naên 

đoù ra khoûi Hoäi thaùnh, haàu cho linh hoàn ngöôøi đoù đöôïc cöùu 

trong ngaøy taùi laâm cuûa Chuùa Gieâ-su. Phaàn thö tín cuûa Phao-

loâ noùi veà vaán đeà naøy ghi ôû saùch I Coâ-rinh-toâ 5:1-5 nhö sau: 

  “Coù tin đoàn ra khaép nôi raèng trong anh em coù söï daâm 

loaïn, daâm loaïn đeán theá, daãu ngöôøi ngoaïi đaïo cuõng chaúng 

coù gioáng nhö vaäy: laø đeán noãi trong anh em coù keû laáy vôï 

cuûa cha mình. Anh em coøn leân mình kieâu ngaïo! Anh em 

chaúng töøng buoàn raàu, haàu cho keû phaïm toäi đoù bị tröø boû 

khoûi voøng anh em thì hôn! Veà phaàn toâi, thaân daàu xa caùch 



Giaùo Lyù Cöùu Roãi 

 

240 

maø loøng ôû taïi đoù, (vì anh em vaø loøng toâi đöôïc hoäi hieäp 

vôùi quyeàn pheùp cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, laø Chuùa chuùng 

ta), neân toâi đaõ döôøng nhö coù maët ôû đoù, nhaân danh Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laø Chuùa chuùng ta, tuyeân aùn keû phaïm toäi đoù 

raèng, moät ngöôøi nhö theá phaûi phoù cho quỉ Sa-tan, đeå huûy 

hoaïi phaàn xaùc thịt, haàu cho linh hoàn đöôïc cöùu trong 

ngaøy Đöùc Chuùa Gieâ-su.” 

Sau khi đoïc qua phaàn chỉ thị cuûa Söù đoà Phao-loâ đeå giaûi 

quyeát vieäc ngöôøi tín höõu pham toäi khoâng aên naên, nhaän thaáy 

quyeát định cuûa Phao-loâ đuùng vôùi lôøi daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su laø 

ngöôøi đaõ đöôïc Chuùa cöùu roài thì Ngaøi khoâng đeå ngöôøi đoù hö maát: 

“Ta ban cho noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø, vaø 

chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta”(Giaêng 10:28). “Vaû, yù muoán cuûa 

Đaáng đaõ sai ta đeán, laø heã söï gì Ngaøi đaõ ban cho ta, thì ta chôù 

laøm maát, nhöng ta phaûi laøm cho soáng laïi nôi ngaøy sau roát. Đaây 

laø yù muoán cuûa Cha ta, phaøm ai nhìn Con vaø tin Con, thì đöôïc söï 

soáng đôøi đôøi; coøn ta, ta seõ laøm cho keû aáy soáng laïi nôi ngaøy sau 

roát”(Giaêng 6:39-40). 

Hôn nöõa, Söù đoà Phao-loâ cuõng xaùc nhaän vôùi tín höõu ôû Hoäi 

thaùnh EÂ-pheâ-soâ laø söï cöùu roãi bôûi aân đieån chôù khoâng phaûi bôûi 

vieäc laøm:“Vaû, aáy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin, maø anh em đöôïc 

cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng 

ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8). 

Cô đoác nhaân phaïm toäi maø khoâng aên naên coù theå laøm maát 

maïng soáng mình treân đaát (Coâ rinh 11:30), nhöng khoâng laøm maát 

söï soáng đôøi cuûa mình ôû thieân đaøng maø chính Chuùa Gieâ-su đaõ ban 

cho luùc quyeát định tin nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa cuûa mình 

(Giaêng 10:28). 

Toùm laïi, Cô đoác nhaân đöôïc cöùu laø bôûi aân đieån chöù khoâng 

phaûi bôûi vieäc laøm, thì khoâng theå bôûi vieäc laøm maø maát söï cöùu roãi.  
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H149. Moät tôø baùo daïy giaùo lyù caên baûn cho tín höõu vieát: 

“Thaät ra qua lôøi daïy cuûa Kinh Thaùnh, moãi ngöôøi coù boån 

phaän tin Chuùa, vaâng theo lôøi Chuùa daïy, soáng ngay laønh, 

thaùnh thieän thì môùi đöôïc Chuùa cöùu.” Lôøi daïy naøy coù 

đuùng vôùi Kinh Thaùnh khoâng?  

 

Lôøi daïy đaïo naøy khoâng đuùng vôùi lôøi daïy cuûa tieân tri 

Giaêng Baùp-tít, “Ai tin Con (Đöùc Chuùa Gieâ-su) thì đöôïc söï soáng 

đôøi đôøi”(Giaêng 3:36a). Lôøi daïy đaïo naøy cuõng khoâng đuùng vôùi lôøi 

phaùn daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, “Ai tin Ngaøi thì chaúng bị đoaùn 

xeùt đaâu”(Giaêng 3:18a). Lôøi daïy đaïo naøy laïi caøng khoâng đuùng vôùi 

lôøi daïy cuûa Söù đoà Phao-loâ, “Vaû, aáy laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin maø 

anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï 

ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, 

haàu cho khoâng ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8). Nhöng lôøi daïy đaïo naøy 

đuùng vôùi yù cuûa thieåu soá caùc thaày daïy đaïo Tin Laønh coù goác Coâng 

Giaùo La Maõ hay đuùng theo yù cuûa đa soá caùc thaày daïy đaïo Tin 

Laønh daïy theo tuoàng buïng cuûa mình maø hoï cho laø phaûi.  

 Giaùo lyù “đöôïc cöùu bôûi aân đieån coäng theâm vieäc laøm laønh 

thaùnh thieän cuûa tín höõu” voán laø cuûa Coâng Giaùo La Maõ. Lịch söû 

Giaùo hoäi cho bieát vaøo thaùng 12 naêm 1545, Hoaøng đeá cuûa Đeá 

quoác La Maõ Thaùnh laø Charles V cuøng Giaùo Hoaøng cuûa Coâng 

Giaùo La Maõ trieäu taäp moät hoäi nghị taïi tỉnh Trent, thuộc Áo Quốc. 

Sau nhieàu ngaøy thaûo luaän, hoäi nghị bieåu quyeát veà leõ đaïo cöùu roãi 

cuûa Coâng Giaùo La Maõ laø: “Tín höõu phaûi nhôø caäy vaøo aân đieån cuûa 

Chuùa vaø vieäc laøm thaùnh thieän cuûa mình đeå đöôïc cöùu.” Nhoùm caûi 

chaùnh cuûa tu sĩ Martin Luther cöïc löïc phaûn đoái giaùo lyù đöôïc cöùu 

“bôûi aân đieån coäng theâm vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu” do 

Coâng Giaùo La Maõ vöøa đeà ra, vaø cho đoù laø moät taø thuyeát. Nhoùm 

caûi chaùnh chuû tröông: “Tín höõu đöôïc cöùu laø nhôø aân đieån bôûi đöùc 

tin maø thoâi. Vieäc laøm laønh thaùnh thieän cuûa tín höõu khoâng giuùp ích 

đöôïc gì theâm cho söï cöùu roãi”(EÂ-pheâ 2:8). Söï baát đoàng yù kieán veà 

giaùo lyù cöùu roãi vôùi Coâng Giaùo La Maõ laø nguyeân đoäng löïc chính 
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khieán nhoùm caûi chaùnh phaûi choáng laïi Coâng Giaùo La Maõ, vaø sau 

cuøng phaûi taùch rôøi khoûi Coâng Giaùo La Maõ hoài theá kyû XVI, đeå 

thaønh laäp Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutherans.  

Trong noã löïc thoáng nhaát Ki-toâ höõu cuûa Toøa Thaùnh Va-ti-

can, caùc nhaø thaàn hoïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø Giaùo 

Hoäi Tin Laønh Lutheran tìm caùch thoáng nhaát giaùo lyù cöùu roãi cho 

hai Giaùo hoäi. Sau 30 naêm thaûo luaän, đeán ngaøy 31 thaùng 10 naêm 

1999, Hoàng Y Edward Idris Cassidy, Chuû Tịch Hoäi Đoàng Giaùm 

Muïc Va-ti-can, Đaëc Traùch Thoáng Nhaát Ki-toâ Höõu, vaø Muïc sö 

Ishmael Noko, Bí Thö Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran Hoaøn Caàu, 

đoàng yù kyù moät thoûa hieäp đeå thoáng nhaát giaùo lyù cöùu roãi cho hai 

giaùo hoäi nhö sau: “Chỉ nhôø aân đieån bôûi đöùc tin vaøo coâng lao cöùu 

chuoäc cuûa Đöùc Ki-toâ maø thoâi, chöù khoâng phaûi bôûi moät coâng 

traïng naøo cuûa Ki-toâ höõu.”  

Raát tieác, hoâm nay vaãn coøn coù moät soá thaày daïy đaïo Tin 

Laønh coå huû khoâng hay bieát söï thay đoåi giaùo lyù cöùu roãi cuûa Coâng 

Giaùo La Maõ, neân vaãn tieáp tuïc daïy tín höõu Tin Laønh moät leõ đaïo 

loãi thôøi cuûa Coâng Giaùo La Maõ maø chính Giaùo Hoäi naøy đaõ loaïi boû 

hoài naêm 1999. Hôn nöõa, keå töø cuoäc caûi chaùnh Giaùo Hoäi hoài theá 

kyû XVI cho đeán nay, taát caû caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Caûi Chaùnh 

(Protestants) đeàu cho thuyeát “đöôïc cöùu bôûi aân đieån coäng theâm 

vieäc laønh thaùnh thieän cuûa tín höõu,” laø taø thuyeát, cho neân khoâng 

coù Giaùo Hoäi Tin Laønh naøo daïy tín höõu cuûa mình thuyeát naøy. Chỉ 

coù caù nhaân caùc thaày daïy đaïo Tin Laønh giaûng daïy thuyeát naøy 

theo yù rieâng cuûa mình maø hoï cho laø phaûi. Nhöng thaät ra hoï đaõ 

giaûng daïy moät taø thuyeát maø chính hoï khoâng hay bieát. Neáu hoï đaõ 

hay bieát đieàu hoï giaûng daïy laø moät söï sai traät đaùng tieác, moät taø 

thuyeát coù haïi cho nieàm tin cuûa tín höõu đoái vôùi söï cöùu chuoäc hoaøn 

haûo cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù, thì hoï đaõ aên naên söûa 

đoåi laïi töø laâu roài, cho đuùng vôùi lôøi daïy cuûa söù đoà Phao-loâ,“đöôïc 

cöùu laø nhôø aân đieån bôûi đöùc tin maø thoâi”ghi ôû EÂ-pheâ-soâ 2:8. (Xin 

xem theâm baøi H278). 

Muïc sö Tröông Vaên Saùng, cöïu Giaùo Haït Tröôûng, Giaùo 

Haït Vieät Nam, tröïc thuoäc Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp 
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(C&MA), xaùc nhaän giaùo lyù cöùu roãi cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät 

Nam vaø Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Hoa Kyø nhö sau:  

“ CHUÙNG TOÂI TIN SÖÏ CÖÙU CHUOÄC LAØ BÔÛI COÙ ĐÖÙC 

TIN NÔI ĐÖÙC CHUÙA GIEÂ-SU CHRIST MAØ THOÂI. VIEÄC 

LAØM LAØNH THAÙNH THIEÄN LAØ BOÂNG TRAÙI CUÛA 

NGÖÔØI ĐAÕ ĐÖÔÏC CÖÙU, [VIEÄC LAØM THAÙNH THIEÄN] 

KHOÂNG BAO GIÔØ ĐÖÔÏC KEÅ LAØ COÂNG LAO [ĐEÅ 

ĐÖÔÏC CÖÙU]. – We    believe salvation by faith in Jesus 

Christ only. Good works are the fruit of the one being 

saved, never being considered as a merit. ”  

Khi đeà caäp đeán taø thuyeát: “Tín höõu phaûi tin Đöùc Chuùa 

Gieâ-su vaø phaûi laøm theâm đieàu laønh thaùnh thieän nöõa thì môùi đöôïc 

Chuùa cöùu.” Muïc sö Tröông Vaên Saùng xaùc định raèng: “Hoäi Thaùnh 

Tin Laønh Vieät Nam vaø Giaùo Haït Vieät Nam khoâng bao giôø giaûng 

daïy thuyeát naøy. Suoát đôøi toâi, toâi chöa töøng nghe moät ngöôøi naøo 

trong Hoäi Thaùnh cuûa chuùng toâi giaûng daïy taø thuyeát naøy.” –  “The 

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam & Giaùo Haït Vieät Nam never 

preach such a doctrine. In my whole life I have not heard anyone 

in our churches preached such a false doctrine.”(Trích thö cuûa 

Muïc sö Tröông Vaên Saùng vieát baèng Anh Ngöõ gôûi đeán taùc giaû 

ngaøy 1-12-2006).  

Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình cho bieát the âm: “Cô đoác 

nhaân caàn ‘laøm vieäc laønh,’ khoâng phaûi vieäc phöôùc đöùc cho mình 

đeå đöôïc cöùu roãi. ‘Laøm vieäc laønh’ laø laøm vieäc theo yù Chuùa ‘đaõ 

saém saün tröôùc cho chuùng ta laøm theo,’ laø laøm theo lôøi Kinh 

Thaùnh daïy, laøm theo aân töù Chuùa ban, đeå danh Chuùa đöôïc vinh 

hieån.” (Trích saùch “JEÂSUS CÖÙU CHUÙA TOÂI – Lôøi Ngaøi Hoûi, 

trang 114).  

Teä traïng giaûng daïy taø thuyeát “Đöôïc cöùu bôûi aân đieån 

coäng theâm vieäc laøm thaùnh thieän cuûa tín höõu” đaõ coù töø khi Tin 

Laønh đeán Vieät Nam vaø vaãn coøn toàn taïi trong caùc heä phaùi Tin 

Laønh Vieät Nam cho đeán ngaøy nay. Hy voïng lôøi noùi xaùc thöïc cuûa 

Muïc sö Tröông Vaên Saùng vaø Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình laø 

nhöõng tieáng chuoâng tỉnh thöùc quyù thaày daïy đaïo Tin Laønh neân 
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sôùm chaám döùt ngay vieäc giaûng daïy taø thuyeát naøy cho chuùng toâi 

laø nhöõng tín höõu cuûa caùc heä phaùi Tin Laønh Vieät Nam. 

        

H150. Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA) coù đoøi hoûi tín 

höõu đaõ tin Chuùa Gieâ-su roài phaûi laøm theâm đieàu laønh 

thaùnh thieän đeå đöôïc cöùu khoâng? 

 

Ngaøy 7 thaùng 11 naêm 2006, toâi coù gôûi moät vaên thö đeán 

Tieán sĩ Gary Benedict, Toång Hoäi Tröôûng, Toång Hoäi Phuùc AÂm 

Lieân Hieäp (C&MA), trong thö naøy toâi tham chieáu Giaêng 3:16 đeå 

hoûi Muïc sö Toång Hoäi Tröôûng: “Ngoaøi vieäc tin Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laøm Cöùu Chuùa mình, ngöôøi tín höõu coù caàn laøm theâm đieàu gì nöõa 

đeå đöôïc cöùu khoâng?” Muïc sö Robert W. Reed, đaïi dieän Muïc sö 

Toång Hoäi Tröôûng C&MA traû lôøi toâi trong thô đeà ngaøy 21 thaùng 

11 naêm 2006, nguyeân vaên nhö sau: 

      “You quoted the Bible verse John 3:16 and then 

asked if you had to do anything more than just believe in 

Jesus in order to receive salvation. The answer to that 

question is no. None of us can do anything to add to that 

which Jesus did in dying for our sins upon the cross. It 

was while on the cross that Jesus said, ‘It is finished,’ 

implying that the payment for sins was completed (John 

19:30). Then in rising from the dead, He proved that His 

sacrificial death was accepted by God, and we truly have 

the means of salvation. 

      In the book of Ephesians, Paul writes that our 

salvation is a gift from God (Ephesians 2:8-9). Paul says 

we have been saved because we believe in Jesus, and 

God then gives us the gift of salvation. We don’t work 

for a gift. If we did it would be wages. But God said that 

it is His gift to those who believe in Jesus and Jesus’ 

redeeming work. Gifts are given because of love. John 

3:16 says, ‘God so loved the world that He gave His  one  
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and  only Son . . .’ Salvation is God’s gift to you through 

the work of His Son for you. And like all gifts, they are 

simply received with thanksgiving, and believed.” 

              Böùc thö treân dịch ra Vieät Ngöõ nhö sau: 

      “Trong thö oâng tröng daãn Kinh Thaùnh Giaêng 3:16, roài 

hoûi, ngoaøi vieäc tin Đöùc Chuùa Gieâ-su ra, oâng coù caàn laøm 

theâm đieàu gì nöõa khoâng đeå đöôïc cöùu? Toâi xin traû lôøi vôùi 

oâng laø khoâng. Khoâng coù moät ngöôøi naøo trong chuùng ta 

coù theå laøm theâm moät đieàu gì nöõa đeå boå tuùc cho söï cheát 

chuoäc toäi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ laøm cho chuùng ta treân 

thaäp töï giaù. Bôûi leõ đoù, luùc Đöùc Chuùa Gieâ-su coøn treân 

thaäp töï giaù, Ngaøi phaùn, ‘Moïi vieäc đaõ đöôïc troïn,’ caâu noùi 

naøy coù nghĩa laø söï chuoäc toäi maø Ngaøi đaõ laøm cho chuùng 

ta đaõ hoaøn taát (Giaêng 19:30). Coøn söï soáng laïi cuûa Ngaøi 

đeå chöùng toû söï cheát chuoäc toäi cuûa Ngaøi treân thaäp töï giaù 

đaõ đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän, vaø chuùng ta thaät söï 

coù đöôïc söï cöùu roãi. 

Trong saùch EÂ-pheâ-soâ 2:8-9, Söù đoà Phao-loâ cho 

bieát söï cöùu roãi laø moät moùn quaø [Kinh Thaùnh Vieät ngöõ 

dịch laø söï ban cho] do Đöùc Chuùa Trôøi ban cho. Phao-loâ 

noùi raèng chuùng ta đöôïc cöùu laø vì chuùng ta đaõ tin Đöùc 

Chuùa Gieâ-su, neân Đöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta moät 

moùn quaø laø söï cöùu chuoäc. Chuùng ta khoâng caàn phaûi laøm 

đieàu gì đeå đöôïc nhaän moät moùn quaø. Neáu coù laøm đieàu gì 

cho ai thì chuùng ta đöôïc ngöôøi đoù traû tieàn coâng [tieàn 

coâng khoâng đöôïc keå laø moùn quaø]. Nhöng Đöùc Chuùa Trôøi 

cho bieát söï cöùu roãi laø moät moùn quaø maø Ngaøi ban cho baát 

cöù ai tin Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø söï chuoäc toäi cuûa Ngaøi. Quaø 

đöôïc ban cho vì tình thöông. Giaêng 3:16 ghi, ‘Vì Đöùc 

Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, đeán noãi đaõ ban Con moät 

cuûa Ngaøi . . .’ Söï cöùu roãi laø moät moùn quaø maø Đöùc Chuùa 

Trôøi ban cho oâng qua coâng lao cuûa Con Ngaøi. Nhö nhöõng 

moùn quaø khaùc, oâng chỉ caàn chaáp nhaän moùn quaø Chuùa 

ban cho vôùi loøng tin vaø bieát ôn.” 
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Theo thö treân, Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp 

(C&MA) ôû Hoa kyø xaùc nhaän chỉ tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-

su laøm Cöùu Chuùa mình laø đuû đieàu kieän đeå đöôïc cöùu maø 

khoâng caàn phaûi laøm theâm đieàu gì nöõa. 

Ghi chuù: Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (The 

Christian and Missionary Allance) hay Hoäi Truyeàn Giaùo 

Phuùc AÂm Lieân Hieäp đem Tin Laønh đeán Vieät Nam vaøo 

khoaûng naêm 19ll. Đeán naêm 1927, Giaùo Hoäi naøy thaønh 

laäp đöôïc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam. Hoäi Thaùnh Tin 

Laønh Vieät Nam coâng nhaän Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp laø 

maãu hoäi vaø höùa nguyeän theo Tin Laønh vaø nhöõng leõ thaät 

thuoäc linh  do  Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp truyeàn daïy 

(Tham chieáu Hieán Chöông 1927 cuûa Hoäi Thaùnh Tin 

Laønh Vieät Nam). 

 

H151. Söù đoà Phao-loâ noùi raèng tín höõu phaïm toäi “thì khoâng 

höôûng đöôïc nöôùc Đöùc Chuùa Trôøi” (Ga 5: 21). Coù phaûi 

Söù đoà Phao-loâ coù yù noùi tín höõu phaïm toäi thì maát söï 

cöùu chuoäc? 

 

Đöùc Chuùa Gieâ-su xaùc định laø tín höõu Cô đoác khoâng bao 

giôø maát söï cöùu roãi: “Ta ban cho noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng 

cheát maát bao giôø vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta” (Giaêng 

10:28). Neáu lôøi phaùn daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su khaúng định laø 

ngöôøi tin Ngaøi khoâng bao giôø bị maát söï cöùu chuoäc thì chuùng ta 

neân hieåu lôøi cuûa Phao-loâ noùi, “khoâng höôûng đöôïc nöôùc Đöùc 

Chuùa Trôøi” khoâng coù nghĩa laø tín đoà phaïm toäi maát söï cöùu chuoäc, 

nhöng chỉ coù nghĩa laø khoâng höôûng đöôïc hoaøn toaøn đaày đuû aân 

phöôùc cuûa Đöùc Chuùa Trôøi nhö nhöõng ngöôøi Cô đoác thaùnh thieän 

khaùc. Đieàu naøy coù theå ví nhö  moät ngöôøi di daân, đöôïc quoác gia 

mình đang ôû cho nhaäp quoác tịch. Sau đoù ngöôøi coâng daân môùi 

nhaäp tịch naøy vi phaïm luaät phaùp cuûa quoác gia đoù neân phaûi vaøo 

tuø. Trong luùc ôû tuø, ngöôøi đoù khoâng höôûng đöôïc moïi quyeàn lôïi vaø 
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töï do nhö ngöôøi daân khaùc, nhöng vaãn khoâng maát quoác tịch môùi 

cuûa mình.  

Đeå cho vaán đeà naøy theâm saùng toû, xin đoïc qua lôøi giaûng 

giaûi cuûa Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình nhö sau: 

“Trôû laïi Ga-la-ti 5:21,‘Heã ai phaïm nhöõng vieäc theå aáy thì 

khoâng đöôïc höôûng nöôùc Đöùc Chuùa Trôøi.’ Nöôùc Đöùc 

Chuùa Trôøi trong caâu Kinh Thaùnh naøy khoâng chỉ veà söï 

cöùu roãi, đeå chuùng ta coù theå hieåu nhöõng toäi maø haàu heát Cô 

Đoác nhaân khoù loøng traùnh khoûi nhö: ghen gheùt, buoàn 

giaän, baát bình, caõi laãy đeàu bị hö maát. Neáu hieåu nöôùc Đöùc 

Chuùa Trôøi laø söï cöùu roãi thì e raèng chuùng ta thaûy đeàu hö 

maát. Vì chính thaùnh Phao-loâ sau khi đöôïc cöùu, sau khi đaõ 

laøm söù đoà maø vaãn phaïm toäi. Phao-loâ thuù thaät: ‘Vì toâi 

khoâng laøm đieàu laønh mình muoán, nhöng laøm đieàu döõ 

mình khoâng muoán’(Roâ-ma 7:19). Cô Đoác nhaân phaïm toäi 

phaûi xöng toäi mình cuøng Chuùa đeå đöôïc Chuùa tha thöù (I 

Giaêng 1:9). ‘Nöôùc Đöùc Chuùa Trôøi’ Phao-loâ đeà caäp trong 

thö Ga-la-ti chỉ veà ôn phöôùc do Chuùa Thaùnh Linh ban 

cho, laø ôn phöôùc Phao-loâ moâ taû tieáp ôû caâu 22, ‘Nhöng 

traùi Thaùnh Linh aáy laø loøng yeâu thöông, söï vui möøng, bình 

an, nhịn nhuïc, nhaân töø, hieàn laønh, trung tín, meàm maïi, 

tieát đoä’”(Trích saùch Đôøi Soáng Môùi cuûa Muïc sö Tieán sĩ 

Phan Thanh Bình, trang 105).  

 

H152. Söù đoà Phao-loâ noùi, “Song toâi đaõi thaân theå toâi caùch 

nghieâm khaéc, baét phaûi phuïc, e raèng sau khi toâi đaõ 

giaûng daïy keû khaùc, maø chính mình phaûi bị boû chaêng?” 

(I Coâ-rinh-toâ 9:27). Coù phaûi Phao-loâ sôï  maát söï cöùu 

chuoäc? 

 

Söù đoà Phao-loâ noùi nhö treân khoâng coù nghĩa laø OÂng sôï 

maát söï cöùu chuoäc. Vì Söù đoà Phao-loâ bieát raèng, khi đaõ tin nhaän 

Đöùc Chuùa Gieâ-su roài thì đöôïc Đöùc Thaùnh Linh aán chöùng cho đeán 
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ngaøy cöùu chuoäc; khoâng theå naøo maát söï cöùu chuoäc đöôïc. Söù đoà 

Phao-loâ minh định đieàu naøy khi OÂng vieát thö cho ngöôøi EÂ-pheâ-

soâ: “Anh em chôù laøm buoàn Đöùc Thaùnh Linh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, 

vì nhôø Ngaøi anh em đöôïc aán chöùng đeán ngaøy cöùu chuoäc”(EÂ-pheâ 

4:30). 

Theo I Coâ-rinh-toâ 9:27, Söù đoà Phao-loâ duøng chöõ “bị boû.” 

Chöõ “bị boû” theo nguyeân vaên Hy-laïp laø Adǒkimǒs. Chöõ 

Adǒkimǒs coù nghĩa laø“bị töø boû” hay “khoâng đöôïc chaáp thuaän.” 

Khi Phao-loâ noùi leân caùc lôøi naøy khoâng coù yù noùi đeán söï cöùu roãi 

nhöng noùi đeán vieäc laøm cuûa Phao-loâ. Phao-loâ khoâng sôï maát söï 

cöùu roãi nhöng chỉ sôï coâng vieäc laøm cuûa mình khoâng đöôïc đeïp 

loøng Chuùa (II Tim 2:15; I Coâ-rinh 3:11-15; 11: 31-32) maø thoâi. 

 

H153. Nôi naøo trong Kinh Thaùnh xaùc nhaän, chỉ tin nhaän 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø đuû đeå đöôïc cöùu? 

 

Trong Taân Öôùc coù gaàn 200 caâu xaùc định chỉ caàn tin nhaän 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø đuû đeå đöôïc cöùu maø khoâng caàn phaûi laøm 

theâm đieàu gì nöõa. Xin chỉ tröông daãn 12 caâu Kinh Thaùnh chöùa 

đöïng roõ raøng giaùo lyù treân nhö sau: 

a. “Xöa Moâi-se treo con raén leân nôi đoàng vaéng theá naøo, 

thì con ngöôøi cuõng phaûi bị treo leân döôøng aáy, haàu 

cho heã ai tin đeán Ngaøi, đeàu đöôïc söï soáng đôøi 

đôøi”(Giaêng 3:14,15). 

b. “Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian đeán noãi đaõ 

ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy 

khoâng bị hö maát maø đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 

3:16). 

c. “Ai tin Ngaøi thì chaúng bị đoaùn xeùt đaâu”(Giaêng 3:18). 

d. “Ta laø söï soáng laïi vaø söï soáng; keû naøo tin thì seõ soáng . 

. . Coøn ai soáng maø tin Ta thì khoâng heà cheát” (Giaêng 

11:25-26). 
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e. “Nhöng caùc vieäc naøy đaõ cheùp, đeå caùc ngöôi tin raèng 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Christ, töùc laø Con Đöùc 

Chuùa Trôøi, vaø đeå khi caùc ngöôi tin, thì nhôø danh 

Ngaøi maø đöôïc söï soáng”(Giaêng 20:31). 

f. “Haõy tin Đöùc Chuùa Gieâ-su thì ngöôi vaø caû nhaø đeàu 

seõ đöôïc cöùu roãi”(CV 16:31). 

g. “Ta laø caùi cöûa; neáu ai bôûi ta maø vaøo thì seõ đöôïc cöùu 

roãi”(Giaêng 10:9).  

h. “Phaøm ai nhìn Con vaø tin Con, thì đöôïc söï soáng đôøi 

đôøi”(Giaêng 6:40). 

i. “Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, heã ai tin 

thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 6:47). 

j. “AÁy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin maø anh em đöôïc cöùu, 

đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, 

haàu cho khoâng ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8). 

k. “AÁy laø trong Đaáng Christ, chuùng ta đöôïc cöùu chuoäc 

bôûi huyeát Ngaøi, đöôïc tha toäi, theo söï dö daät cuûa aân 

đieån Ngaøi”(EÂ-pheâ 1:7). 

l. “Haàu cho đöôïc Đaáng Christ, vaø đöôïc ôû trong Ngaøi, 

đöôïc söï coâng bình, khoâng phaûi coâng bình cuûa toâi bôûi 

luaät phaùp maø đeán, beøn laø bôûi tin đeán Đaáng Christ maø 

đöôïc, töùc laø coâng bình đeán bôûi Đöùc Chuùa Trôøi vaø đaõ 

laäp leân treân đöùc tin”(Phi 3:8-9). 

Lôøi Chuùa trong Kinh Thaùnh ghi treân minh định chỉ tin 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø đuû đeå đöôïc cöùu. Tuy vaäy, vaãn coøn coù nhieàu 

thaày daïy đaïo Tin Laønh daïy chỉ tin Chuùa vaãn chöa đuû đeå đöôïc 

cöùu. Theo saùch “NHÖÕNG ĐIEÀM BAÙO TRÖÔÙC VEÀ NGAØY TAÄN 

THEÁ” cuûa Muïc sö Nguyeãn Vaên Bình (toát nghieäp thuû khoa Thaàn 

Hoïc Vieän Nha Trang, nieân khoùa 1962-1967, đöông kieâm Giaùo 

Hoäi Tröôûng Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam AÂu Chaâu), nôi 

chöông “TIEÂN TRI GIAÛ DAÏY SAI LÔØI CHUÙA TRONG KINH 

THAÙNH,” cho bieát, neân coi nhöõng ngöôøi daïy “tin Chuùa baèng đöùc 
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tin chöa đuû đeå đöôïc cöùu” laø nhöõng tieân tri giaû, nguyeân vaên nhö 

sau: 

“Moät đaëc đieåm khaùc cuûa tieân tri giaû laø chuû tröông giaûng 

daïy sai lôøi Chuùa đöôïc cheùp trong Kinh Thaùnh nhaèm muïc 

đích ‘doã daønh nhöõng ngöôøi đöôïc choïn.’ Moät soá tieân tri 

giaû daïy raèng tin Chuùa baèng đöùc tin chöa đuû đeå đöôïc 

cöùu roãi, phaûi coù vieäc laøm coâng đöùc caëp theo nöõa môùi đuû. 

Giaùo lyù naøy đi ngöôïc laïi Kinh Thaùnh: ‘Vaû aáy laø nhôø aân 

đieån bôûi đöùc tin maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi 

đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy 

chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng ai khoe 

mình.’ ” 

Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh nhö: Baptist, Giaùm Lyù, Nguõ 

Tuaàn, Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA), Lutheran, Mennonite, 

Nazarene, Presbyterian, Cô Đoác Phuïc Laâm, Church of Christ, 

Church of God . . . đeàu tin vaøo giaùo lyù “đöôïc cöùu laø nhôø aân đieån 

bôûi đöùc tin maø thoâi – saved by grace through faith alone” cuûa 

nhaø caûi chaùnh Martin Luther. Caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh naøy cuõng 

coù truyeàn thoáng choáng đoái giaùo lyù cuûa Coâng Giaùo La Maõ, “tin 

Chuùa baèng đöùc tin chöa đuû đeå đöôïc cöùu, phaûi coù vieäc laøm coâng 

đöùc caëp theo nöõa môùi đuû đeå đöôïc cöùu.” Moät đieàu đaùng tieác laø 

ngaøy nay vaãn coù moät soá "taêng löõ cao caáp” cuûa caùc Giaùo Hoäi Tin 

Laønh keå treân giaûng daïy tín höõu đieàu maø chính Giaùo Hoäi cuûa hoï 

choáng đoái, vì cho đoù laø moät taø thuyeát. Sôû dĩ, caùc “taêng löõ” naøy 

giaûng daïy nhö vaäy, vì hoï quaù töï tin, luoân luoân cho lôøi giaûng daïy 

cuûa mình laø phaûi, khoâng chịu kieåm chöùng vôùi lôøi Chuùa trong 

Kinh Thaùnh, neân đaõ voâ tình giaûng daïy moät giaùo lyù maø chính 

Giaùo Hoäi cuûa mình cho laø taø thuyeát nguy hieåm cho tín höõu. (Xin 

xem baøi H146 & H278). 

 

H154. Lôøi Kinh Thaùnh naøo xaùc nhaän ngöôøi tin Chuùa đöôïc 

cöùu roài thì khoâng bao giôø maát söï cöùu chuoäc?   
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Nhöõng lôøi Kinh Thaùnh xaùc nhaän ngöôøi tin Chuùa đöôïc 

cöùu roài thì khoâng bao giôø bị maát söï cöùu chuoäc nhö sau: 

a. “Anh em chôù laøm buoàn cho Đöùc Thaùnh Linh cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi, vì nhôø Ngaøi anh em aán chöùng đeán 

ngaøy cöùu chuoäc”(EÂ-pheâ 4:30). 

b. “Chieân ta nghe tieáng ta, ta quen noù vaø noù theo ta. Ta 

ban cho noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao 

giôø vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta. Cha ta laø Đaáng 

lôùn hôn heát đaõ cho ta chieân đoù vaø chaúng ai cöôùp noåi 

chieân đoù khoûi tay Cha”(Giaêng 10:28-29). 

c. “Vaû, yù muoán cuûa Đaáng đaõ sai ta đeán laø heã söï gì 

Ngaøi đaõ ban cho ta, thì ta chôù laøm maát, nhöng ta 

phaûi laøm soáng laïi nôi ngaøy sau roát. Đaây laø yù muoán 

cuûa Cha ta, phaøm ai nhìn Con vaø tin Con thì đöôïc 

söï soáng đôøi đôøi, coøn ta, ta seõ laøm cho keû aáy soáng laïi 

nôi ngaøy sau roát”(Giaêng 6:39-40). 

d. “Đaây laø baùnh töø trôøi xuoáng, haàu cho heã ai aên chaúng 

heà cheát. Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi; ai aên baùnh 

aáy seõ soáng voâ cuøng”(Giaêng 6:50-51). 

e. “Ai aên thịt vaø uoáng huyeát ta thì đöôïc söï soáng đôøi 

đôøi; nôi ngaøy sau roát, ta seõ khieán ngöôøi đoù soáng 

laïi”(Giaêng 6: 54). 

f. “Ta laø söï soáng laïi vaø söï soáng; Keû naøo tin ta thì seõ 

soáng, maëc duø đaõ cheát roài. Coøn ai soáng vaø tin ta thì 

khoâng heà cheát”(Giaêng 11:25-26). 

g. “Con đöôïc ban söï soáng đôøi đôøi cho nhöõng keû maø 

Cha đaõ giao phoù cho Con”(Giaêng 17:2). 

h. “Cho neân hieän nay chaúng coøn söï đoaùn phaït naøo cho 

nhöõng keû ôû trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ” (Roâ 

8:1). 

 i.   “Vì toâi chaéc raèng baát kyø söï cheát, söï soáng, caùc thieân 

söù, caùc keû caàm quyeàn, vieäc baây giôø, vieäc haàu đeán, 

quyeàn pheùp, beà cao hay beà saâu, hoaëc moät vaät naøo 

chaúng coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông 
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maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ chöùng cho chuùng ta trong 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, laø Chuùa chuùng ta”(Roâ 

8:38). 

 

H155. Tin Chuùa nhöng khoâng coù baùp-teâm coù đöôïc cöùu 

khoâng? 

 

Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn daïy chỉ tin Ngaøi laø đuû đieàu kieän 

đeå đöôïc cöùu, “Ai tin Con, thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi” (Giaêng 3:36). 

Ngaøi khoâng đoøi hoûi theâm moät leã nghi toân giaùo naøo nöõa, keå caû leã 

baùp-teâm baèng nöôùc. 

 Sau khi tin Chuùa vaø đöôïc cöùu roài, ngöôøi tín höõu môùi chịu 

baùp-teâm baèng nöôùc đeå tuyeân xöng đöùc tin mình nôi söï cöùu chuoäc 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ đaõ laøm treân thaäp töï giaù. Vieäc đöôïc 

cöùu đeán tröôùc, vieäc laøm baùp-teâm baèng nöôùc đeán sau khi đaõ đöôïc 

cöùu. Caùc leõ đoù cho thaáy baùp-teâm khoâng caàn thieát cho söï cöùu roãi. 

Neân coù nhieàu Giaùo Hoäi Tin Laønh khoâng laøm baùp-teâm baèng nöôùc 

cho tín höõu mình nhö: Giaùo Hoäi Tin Laønh Cöùu Theá Quaân, Giaùo 

Hoäi Tin Laønh Anh Em, Quakers . . . Caùc Giaùo Hoäi naøy cho raèng, 

khi moät ngöôøi coù quyeát định tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu 

Chuùa mình thì Chuùa laøm baùp-teâm cho ngöôøi đoù baèng Đöùc Thaùnh 

Linh (Giaêng 1:33), neân khoâng caàn coù theâm baùp-teâm baèng nöôùc 

nöõa. 

Đeå keát luaän, xin trích daãn lôøi cuûa Muïc sö Nguyeãn Vaên 

Hueä, Chuû nhieäm Taïp chí Höôùng Đi, đaêng treân muïc Đöùc Tin cuûa 

Taïp chí Höôùng Đi, soá 17, xuaát baûn ôû Dallas, Texas, Hoa kyø, naêm 

2005, nguyeân vaên nhö sau: 

“Caâu hoûi đaët ra laø: Baùp-teâm dìm mình döôùi nöôùc coù caàn 

thieát đeå đöôïc cöùu roãi khoâng? 

Caâu traû lôøi laø KHOÂNG! Vì Söù đoà Phao-loâ đaõ noùi,‘Chuùa 

Cöùu theá đaõ sai toâi, chaúng phaûi đeå laøm pheùp baùp-teâm đaâu, 

nhöng đeå rao giaûng Tin Laønh’(I Coâ-rinh1:17).” 
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H156. Phuùc AÂm Maùc 16:16 ghi lôøi Chuùa Gieâ-su phaùn: “Ai tin 

vaø chịu baùp-teâm seõ đöôïc roãi, nhöng ai chaúng tin seõ bị 

đoaùn phaït.” Coù phaûi Chuùa coù yù noùi tin maø khoâng chịu 

baùp-teâm thì khoâng đöôïc cöùu roãi?   

 

Caên cöù vaøo caâu Kinh Thaùnh tröng daãn ôû saùch Maùc 16:16, 

Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi raát roõ laø ngöôøi khoâng tin seõ bị đoaùn phaït; 

Chuùa khoâng noùi ngöôøi khoâng chịu baùp-teâm baèng nöôùc seõ bị đoaùn 

phaït. 

Đeå nhaän đöôïc söï cöùu chuoäc töø Đöùc Chuùa Trôøi ban cho 

moät caùch nhöng khoâng, đieàu kieän duy nhaát laø tin Đöùc Chuùa Gieâ-

su, “haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bị hö maát maø đöôïc söï soáng 

đôøi đôøi”(Giaêng 3:16).  

Caâu chuyeän ghi ôû Phuùc-AÂm Lu-ca 23:39-43 cho chuùng ta 

thaáy roõ teân cöôùp chỉ tin Chuùa laø đuû đeå đöôïc cöùu maø khoâng caàn 

đeán baùp-teâm. Caâu chuyeän đoù đöôïc keå nhö sau: 

 “Vaû, moät teân cöôùp bị đoùng đinh cuõng maéng nhieác Ngaøi 

raèng: Ngöôi khoâng phaûi laø Đaáng Christ sao? Haõy töï cöùu 

laáy mình ngöôi cuøng chuùng ta nöõa! Nhöng teân kia traùch 

noù raèng: Ngöôi cuõng chịu moät hình phaït aáy, coøn chaúng 

sôï Đöùc Chuùa Trôøi sao? Veà phaàn chuùng ta, chỉ laø söï coâng 

bình, vì hình ta chịu xöùng vôùi vieäc ta laøm; nhöng ngöôøi 

naøy khoâng heà laøm moät đieàu gì aùc. Đoaïn laïi noùi raèng: Hôõi 

Gieâ-su, khi Ngaøi đeán trong nöôùc mình roài, xin nhôù laáy 

toâi. Đöùc Chuùa Gieâ-su đaùp raèng: Quaû thaät, ta noùi cuøng 

ngöôi, hoâm nay ngöôi seõ đöôïc ôû vôùi ta trong nôi Ba-ra-

đi.” 

 

Caâu chuyeän treân cho chuùng ta thaáy roõ teân troäm cöôùp tin 

Chuùa thì đöôïc Chuùa cöùu maø khoâng caàn phaûi chịu leã baùp-teâm. 

Hôn nöõa, ngöôøi đöôïc cöùu roài môùi chịu leã baùp-teâm hay noùi moät 

caùch khaùc, chịu leã baùp-teâm vì đaõ đöôïc cöùu chôù khoâng phaûi chịu 

leã baùp-teâm đeå đöôïc cöùu. 
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H157. Đieàu gì laøm cho tín höõu maát söï cöùu roãi? 

 

Khi moät toäi nhaân quyeát định tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su 

laøm Cöùu Chuùa mình thì Chuùa duøng huyeát Ngaøi mua chuoäc ngöôøi 

đoù töø địa vị hö maát đôøi đôøi đeå trôû thaønh con caùi cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi (Ga 4: 4-6), vaø Chuùa ban cho ngöôøi đoù söï cöùu roãi hay söï 

soáng đôøi đôøi (Giaêng 3:16). Sau đoù, khoâng coù đieàu gì laøm cho 

ngöôøi đoù maát söï cöùu roãi, nhö lôøi Söù đoà Phao-loâ noùi: “Vì toâi chaéc 

raèng baát kyø söï cheát, söï soáng, caùc thieân söù, caùc keû caàm quyeàn, 

vieäc baây giôø, vieäc haàu đeán, quyeàn pheùp, beà cao hay laø beà saâu, 

hoaëc moät vaät naøo, chaúng coù theå phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu 

thöông maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ chöùng cho chuùng ta trong Đöùc 

Chuùa Gieâ-su Christ, laø Chuùa chuùng ta”(Roâ 8:38-39).    

Đöùc Chuùa Gieâ-su cuõng baûo đaûm cho ngöôøi đaõ tin nhaän 

Ngaøi laø khoâng bao giôø bị maát söï cöùu chuoäc theo nhö lôøi Ngaøi đaõ 

phaùn daïy nhö sau: 

a. “Ta ban cho noù đöôïc söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát 

maát bao giôø, vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta” 

(Giaêng 10:28). 

b. “YÙ muoán cuûa Đaáng đaõ sai ta đeán, laø heã söï gì Ngaøi đaõ 

ban cho ta, thì ta chôù laøm maát, nhöng phaûi laøm cho 

soáng laïi nôi ngaøy sau roát. Đaây laø yù muoán cuûa Cha ta, 

phaøm ai nhìn Con vaø tin Con, thì đöôïc đöôïc söï soáng 

đôøi đôøi; coøn ta, ta seõ laøm cho keû aáy soáng laïi nôi ngaøy 

sau roát”(Giaêng 6:39-40). 

c. “Phaøm nhöõng keû Cha cho ta seõ đeán cuøng ta, keû đeán 

cuøng ta thì ta khoâng boû ra ngoaøi đaâu” (Giaêng 6:37). 

Theo baøi daïy đaïo cho taân tín höõu cuûa Muïc sö  R. L. 

Moyer cho bieát: “Söï cöùu roãi laø moät quaø taëng maø baïn khoâng bao 

giôø đaùnh maát – Salvation is the one gift you can never 

lose!”(Trích töø Đaëc San Höôùng Đi, soá 7/2003, ôû Dallas, Texas, 

do Muïc sö Nguyeãn Vaên Hueä laøm chuû nhieäm). 
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H158. Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA) coù tin thuyeát 

tín höõu coù theå bị maát söï cöùu roãi khoâng? 

 

Vaøo ngaøy 7 thaùng 11 naêm 2006, toâi gôûi moät vaên thö đeán 

Tieán sĩ Gary Benedict, Hoäi Tröôûng Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp 

(C&MA). Trong thö naøy toâi hoûi Muïc sö  Hoäi Tröôûng: “Đieàu gì coù 

theå laøm toâi maát söï cöùu chuoäc?” Muïc sö Robert W. Reed đaïi dieän 

Muïc sö Hoäi Tröôûng C&MA traû lôøi toâi trong thö đeà ngaøy 21 thaùng 

11 naêm 2006, nguyeân vaên nhö sau:  

      “Your question was, ‘What can cause me to lose my 

salvation?’ Look at the gospel of John at chapter 10. 

Here Jesus is likening Himself to a shepherd having a 

flock of sheep. He cares for His sheep taking them out to 

eat grass and drink water. Then He brings them all back 

to the safety of the sheepfold. In this chapter, He speaks 

of Himself as the doorway to the sheepfold, verse 9 ‘I 

am the gate, whoever enters through Me will be saved.’ 

In verse 11 and 15 He speaks of being the good shepherd 

and sacrificing His life for the sheep. This is in reference 

to His dying on the cross for our sins; we are His sheep. 

In verse 28 He says, ‘I give them eternal life (salvation) 

and they shall never perish, and no one can snatch them 

out of my hand.’ He then repeats this for emphasis in 

verse 29, ‘no one can snatch them out of my Father’s 

hand.’ What Jesus is saying here is that He is not only 

our provider of salvation but our protector as well. 

      You don’t need to worry about losing your salvation 

as long as you continue to acknowledge that you believe 

in Jesus, that you have invited Him to live in and direct 

your life.” 

              Böùc thö treân dịch ra Vieät Ngöõ nhö sau: 

      “Caâu hoûi cuûa oâng laø: ‘Đieàu gì coù theå laøm cho toâi bị 

maát söï cöùu chuoäc?’ Xin oâng xem Phuùc AÂm Giaêng đoaïn 
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10. Trong đoaïn saùch naøy, Đöùc Chuùa Gieâ-su ví Ngaøi laø 

moät ngöôøi chaên coù moät baày chieân. Ngaøi chaêm soùc baày 

chieân mình, daãn chieân đi ra aên coû vaø uoáng nöôùc. Khi 

chieân aên vaø uoáng nöôùc xong, Ngaøi daãn baày chieân trôû vaøo 

chuoàng đeå baày chieân coù nôi truù aån an toaøn. Trong đoaïn 

saùch naøy, Ngaøi ví Ngaøi laø caùi cöûa cuûa chuoàng chieân, caâu 

9 ‘Ta laø caùi cöûa,  neáu ai bôûi ta maø vaøo thì đöôïc cöùu roãi.’ 

Trong caâu 11 vaø 15, Ngaøi ví Ngaøi laø ngöôøi chaên hieàn 

laønh vì chieân mình phoù söï soáng mình, đeå baøy toû Ngaøi seõ 

cheát treân thaäp töï giaù laø vì toäi loãi cuûa chuùng ta, chuùng ta 

laø chieân cuûa Ngaøi. Trong caâu 28, Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: 

‘Ta ban cho chuùng noù söï so áng đôøi đôøi (söï cöùu roãi), chuùng 

noù chaúng cheát maát bao giôø vaø chaúng ai coù theå cöôùp 

chuùng noù khoûi tay ta.’ Ngaøi nhaán maïnh đieàu naøy moät laàn 

nöõa ôû caâu 29, ‘Chaúng ai coù theå cöôùp chuùng noù ra khoûi 

tay Cha.’ Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi đaây coù nghĩa laø Ngaøi 

khoâng nhöõng cung öùng cho chuùng ta söï cöùu roãi maø Ngaøi 

cuõng laø Đaáng gìn  giöõ chuùng ta [khoûi maát söï cöùu roãi]. 

      OÂng khoâng caàn phaûi lo maát söï cöùu roãi, mieãn laø khi  

naøo oâng coøn thöøa nhaän mình coøn tin Đöùc Chuùa Gieâ-su, 

môøi Ngaøi vaøo loøng mình vaø đieàu khieån đôøi soáng mình.” 

Đoïc qua thö treân, ngöôøi đoïc nhaän thaáy Giaùo Hoäi Phuùc 

AÂm Lieân Hieäp ôû Hoa Kyø khoâng tin vaøo thuyeát “Tín höõu coù theå 

maát söï cöùu roãi” cuûa nhaø thaàn đaïo Jacobus Arminius. Giaùo Hoäi 

naøy tin raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng cung öùng cho tín höõu söï 

cöùu roãi vaø cuõng laø Đaáng gìn giöõ tín höõu khoûi maát söï cöùu roãi. 

 

Ghi chuù:  Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA) hay 

Hoäi Truyeàn Giaùo Phuùc AÂm Lieân Hieäp đem Tin Laønh đeán Vieät 

Nam vaøo khoaûng naêm 1911. Đeán naêm 1927, Giaùo Hoäi naøy thaønh 

laäp đöôïc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam. Hoäi Thaùnh Tin Laønh 

Vieät Nam coâng nhaän Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp laø maãu hoäi 

vaø höùa nguyeän theo Tin Laønh vaø nhöõng leõ thaät thuoäc linh do 
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Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp truyeàn daïy (Tham chieáu Hieán 

Chöông 1927 cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam). 

 

H159. Coù moät taïp chí Tin Laønh daïy đaïo noùi “Tin Chuùa laø 

moät đieàu thieát yeáu. Nhöng neáu chỉ nöông caäy vaøo söï 

tin Chuùa maø thoâi, ta coù theå vaãn bị boû.” Lôøi daïy đaïo 

naøy coù đuùng khoâng?  

 

Theo lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su daïy chỉ tin Ngaøi laø đuû đieàu 

kieän đeå đöôïc cöùu, “Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, đeán 

noãi đaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bị 

hö maát maø đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 3:16). 

Ngöôøi troäm cöôùp treân thaäp töï giaù chỉ nöông caäy vaøo söï 

tin Chuùa maø thoâi. Ngöôøi đoù khoâng bị Chuùa boû, nhöng đöôïc Chuùa 

cöùu, “Hoâm nay ngöôi seõ ôû vôùi ta trong nôi Ba-ra-đi” (Lu 23:43). 

Neáu chuùng ta nöông caäy theâm vaøo caùc vieäc laøm khaùc đeå 

đöôïc cöùu laø khoâng thích hôïp vôùi caùc lôøi daïy cuûa Chuùa trong 

Kinh Thaùnh nhö: “AÁy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin maø anh em đöôïc 

cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em beøn laø söï ban cho cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng 

ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8). “Ngaøi cöùu chuùng ta, khoâng phaûi cöùu vì 

vieäc coâng bình cuûa chuùng ta đaõ laøm, nhöng cöù theo loøng thöông 

xoùt Ngaøi”(Tít 3:4,5). 

Giaùo lyù tin Chuùa vaø nhôø caäy theâm caùc vieäc laøm khaùc đeå 

đöôïc cöùu laø moät taø thuyeát đaõ bị Martin Luther choáng đoái trong 

cuoäc caûi chaùnh Giaùo Hoäi hoài theá kyû 16. Khoâng leõ caùc thaày daïy 

đaïo Tin Laønh ngaøy nay đaõ queân lyù do cuûa cuoäc caûi chaùnh  naøy. 

(Xin xem baøi H146 & H278). 

 

H160. Toâi đaõ tin Chuùa roài, nhöng coù luùc toâi nghi ngôø laø toâi 

khoâng đöôïc cöùu. Laøm caùch naøo đeå bieát chaéc toâi đaõ 

đöôïc cöùu? 
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Khi moät ngöôøi thaät söï tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm 

Cöùu Chuùa mình thì đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi ban cho söï cöùu chuoäc 

(Giaêng 3:16), vaø đöôïc Ngaøi nhaän laøm con caùi cuûa Ngaøi (Giaêng 

1:12). Khi đaõ đöôïc laøm con caùi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi roài thì đöôïc 

Ngaøi yeâu cho đeán cuoái cuøng (Giaêng 13:1). Söï cöùu chuoäc Chuùa 

höùa ban cho laø chaéc chaén vaø vĩnh cöûu. Vaäy, ôû baát cöù tình huoáng 

naøo cuõng đöøng lo maát söï cöùu chuoäc. Coù moät caùch đeå bieát chaéc 

mình đöôïc cöùu laø tin vaøo lôøi Chuùa trong Kinh Thaùnh xaùc định veà 

söï cöùu chuoäc Chuùa ban cho ngöôøi tin nhaän Ngaøi laø chaéc chaén vaø 

vĩnh cöûu nhö sau:  

Lôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su: 

“Xöa Moâi-se treo con raén leân nôi đoàng vaéng theá naøo, thì 

con ngöôøi cuõng phaûi bị treo leân döôøng aáy, haàu cho heã ai 

tin đeán Ngaøi đeàu đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 3:14-15).    

“Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, đeán noãi đaõ ban 

Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bị hö 

maát maø đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 3:16). 

“Ai tin Ngaøi thì chaúng bị đoaùn xeùt đaâu”(Giaêng 3:18). 

“Phaøm ai nhìn Con vaø tin Con thì đöôïc söï soáng đôøi   

đôøi”(Giaêng 6:40). 

“Quaû thaät, quaû thaät ta noùi cuøng ngöôi, heã ai tin thì đöôïc 

söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 6:47). 

      “Ta laø söï soáng laïi vaø söï soáng; keû naøo tin thì seõ 

soáng”(Giaêng 11:25).). 

Lôøi cuûa tieân tri Giaêng Baùp tít:  

 “Heã ai tin Con, thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi”(Giaêng 3:36). 

Lôøi cuûa söù đoà Phi-e-rô: 

      “Heát thaûy caùc Đaáng tieân tri đeàu laøm chöùng naøy veà Ngaøi  

raèng heã ai tin Ngaøi thì đöôïc söï tha toäi vì danh Ngaøi” 

(CV10:43). 

Lôøi cuûa söù đoà Giaêng: 

      “Ta đaõ vieát nhöõng đieàu naøy cho caùc con, haàu cho caùc con 

bieát mình coù söï soáng đôøi đôøi, laø keû naøo tin đeán danh Con 

Đöùc Chuùa Trôøi”(I Giaêng 5:13).  
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      “Ngaøi đaõ yeâu keû thuoäc veà mình trong theá gian, thì cöù yeâu 

cho đeán cuoái cuøng”(Giaêng 13:1). 

Lôøi cuûa söù đoà Phao-loâ: 

      “Töùc laø Ngaøi đaõ toû söï coâng bình Ngaøi trong thôøi hieän  taïi, 

toû ra mình laø coâng bình vaø xöng coâng bình keû naøo tin đeán 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ”(Roâ 3:26). 

      “Vì Đaáng Christ laø söï cuoái cuøng cuûa luaät phaùp, đaëng  

xöng moïi keû tin laø coâng bình”(Roâ10:4). 

      “Vaäy neáu mieäng ngöôi xöng Đöùc Chuùa Gieâ-su ra, vaø      

loøng ngöôi tin raèng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ khieán Ngaøi töø keû 

cheát soáng laïi thì ngöôi seõ đöôïc cöùu”(Roâ10:9). 

      “Haõy tin Đöùc Chuùa Gieâ-su thì ngöôi vaø caû nhaø ngöôi seõ 

đöôïc cöùu roãi”(CV16:31). 

 Neáu moät ngöôøi đaõ thaät söï tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su roài 

maø vaãn coøn nghi ngôø; khoâng chaéc mình đöôïc cöùu laø voâ tình coi 

lôøi noùi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi laø lôøi noùi doái, “Vaû, chöùng cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi, aáy laø chöùng maø Ngaøi laøm veà Con Ngaøi. Ai tin đeán 

Con Đöùc Chuùa Trôøi, thì coù chöùng aáy trong mình; coøn ai khoâng 

tin Đöùc Chuùa Trôøi, thì cho Ngaøi laø noùi doái, vì chaúng tin đeán 

chöùng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ laøm veà con Ngaøi. Chöùng aáy töùc laø Đöùc 

Chuùa Trôøi đaõ ban söï soáng đôøi đôøi cho chuùng ta, vaø söï soáng aáy ôû 

trong Con Ngaøi”(I Giaêng 5:9-11). 

Đeå heát lo sôï mình khoâng chaéc đöôïc cöùu, xin đoïc theâm 

baøi “Nghi ngôø söï cöùu roãi” cuûa Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình 

vieát trong saùch “JEÂSUS CÖÙU CHUÙA TOÂI – LÔØI  NGAØI  HOÛI,” 

trang 112,  nhö sau: 

“Ngay trong söï cöùu roãi cuûa Chuùa ban cho nhaân loaïi bôûi 

tình yeâu thöông cuõng bị nghi ngôø. Đaâu coù lyù gì, đaâu coù deã gì chỉ 

‘tin Con aáy khoâng bị hö maát maø đöôïc söï soáng đôøi đôøi.’ Theá laø 

chuùng ta coù nghi ngôø veà söï cöùu roãi. Töø nghi ngôø naøy maø naåy 

sanh ra khoâng bieát bao nhieâu đieàu daïy doã, muoán đöôïc cöùu roãi 

phaûi ‘laøm laønh,’ phaûi ‘soáng đaïo.’ Vaø đeå cho ‘nghi ngôø’ vöõng 

chaéc. Ai nghi ngôø, ma quỉ khoâng queân giuùp hoï tröng daãn lôøi Kinh 

Thaùnh daïy: ‘Hôõi anh em, neáu ai noùi mình coù đöùc tin, song khoâng 
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coù vieäc laønh, thì ích chi chaêng? Đöùc tin coù cöùu đöôïc ngöôøi aáy 

chaêng?’ (Gia 2:14). . . . . . Caâu Kinh Thaùnh naøy khoâng noùi đöùc tin 

veà söï cöùu roãi. Chuùng ta đoïc tieáp: ‘Ví thöû coù anh em hoaëc chị em 

naøo khoâng coù quaàn aùo maëc, thieáu cuûa aên uoáng haèng ngaøy, maø 

moät ngöôøi trong anh em noùi vôùi hoï raèng: Haõy đi cho bình an, haõy 

söôûi cho aám vaø aên cho no, nhöng khoâng cho hoï đoà caàn duøng veà 

phaàn xaùc, thì coù ích gì chaêng? Veà đöùc tin, cuõng moät leõ aáy; neáu 

đöùc tin khoâng sanh ra vieäc laøm, thì töï mình noù cheát’ (Gia 2:15-

17). Con caùi Chuùa coù đöùc tin nôi lôøi Chuùa Gieâ-su phaùn: ‘Haõy xem 

loaøi chim trôøi: chaúng coù gieo, gaët, cuõng chaúng coù thaâu tröõ vaøo 

kho taøng, maø cha caùc ngöôi treân trôøi nuoâi noù, caùc ngöôi haù 

chaúng quí troïng hôn loaøi chim sao?’ (Ma 6:26). Neân noùi vôùi 

ngöôøi cuøng khoå, mình coù ‘đöùc tin’: Chuùa lo, mình khoûi lo, ‘neân 

khoâng cho hoï đoà caàn duøng veà phaàn xaùc.’ Thì ‘đöùc tin’ đoù ích gì? 

‘Neáu đöùc tin khoâng sanh ra vieäc laøm, thì töï mình noù cheát’ trong 

tröôøng hôïp naøy chôù khoâng phaûi veà söï cöùu roãi.” 

 

H161. Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn:“Chaúng phaûi heã nhöõng keû noùi 

cuøng ta raèng: Laïy Chuùa, laïy Chuùa, thì đeàu đöôïc vaøo 

nöôùc thieân đaøng đaâu; nhöng chỉ keû laøm theo yù muoán 

cuûa Cha ta ôû treân trôøi maø thoâi” (Ma 7:21). YÙ muoán cuûa 

Cha ôû treân trôøi laø gì? 

 

YÙ muoán cuûa Đöùc Chuùa Cha ôû treân trôøi đaõ đöôïc Đöùc 

Chuùa Gieâ-su minh định ôû Giaêng 6:40 nhö sau: “Đaây laø yù muoán 

cuûa Cha ta, phaøm ai nhìn Con vaø tin Con thì đöôïc söï soáng đôøi 

đôøi.” 

Vaäy, yù muoán cuûa Đöùc Chuùa Cha ôû treân trôøi laø Ngaøi 

muoán moïi ngöôøi tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa 

mình đeå đöôïc söï soáng đôøi đôøi. 

 

H162. Saùch Khaûi huyeàn 3:16 ghi lôøi Chuùa phaùn:“Vì ngöôi 

haâm haåm, khoâng noùng cuõng khoâng laïnh, neân ta seõ nhaû 
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ngöôi ra khoûi mieäng ta.”  Coù phaûi caâu noùi naày coù yù 

nghĩa laø Chuùa khoâng cöùu tín höõu haâm haåm? 

 

Saùch Khaûi huyeàn 3:15,16 ghi, “Ta bieát coâng vieäc ngöôi; 

ngöôi khoâng laïnh cuõng khoâng noùng. Öôùc gì  ngöôi laïnh hoaëc 

noùng thì hay! Vaäy, vì ngöôi haâm haåm, khoâng noùng cuõng khoâng 

laïnh, neân ta seõ nhaû ngöôi ra khoûi mieäng ta.” Phaàn đoâng ngöôøi 

đoïc qua đoaïn Kinh Thaùnh naøy cho raèng Chuùa khoâng cöùu tín höõu 

“haâm haåm”. Nhöng coù soá ngöôøi khoâng đoàng quan đieåm naøy cho 

raèng: “Neáu Chuùa cöùu tín höõu ‘noùng’ vaø ‘laïnh’ thì chaéc chaén 

Chuùa khoâng boû tín höõu ‘haâm haåm’.” Đoái vôùi nhöõng hoïc giaû Kinh 

Thaùnh thì hoï giaûng giaûi nhö sau: 

Chuùa khoâng quôû traùch moät caù nhaân tín höõu naøo cuûa Hoäi 

thaùnh Lao-đi-xeâ, nhöng Chuùa quôû traùch toaøn theå Hoäi 

thaùnh Lao-đi-xeâ, vì Hoäi thaùnh naøy khoâng coù tinh thaàn 

hoaït đoäng tích cöïc cho coâng vieäc Chuùa, neân bị Chuùa quôû 

traùch, haàu cho Hoäi thaùnh  bieát aên naên, trôû laïi soát saéng 

laøm coâng vieäc Chuùa đaéc löïc hôn. Trong laàn quôû traùch 

naøy Chuùa noùi: ‘Vì ngöôi haâm haåm, khoâng noùng cuõng 

khoâng laïnh,. neân ta seõ nhaû ngöôi ra khoûi mieäng ta.’ 

Chuùa duøng caâu noùi naøy đeå toû yù khoâng haøi loøng veà thaùi đoä 

haàu vieäc Chuùa löng chöøng khoâng noùng cuõng khoâng laïnh 

cuûa Hoäi thaùnh Lao-đi-xeâ, nhöng khoâng coù yù noùi Chuùa 

khoâng cöùu Hoäi thaùnh Lao-đi-xeâ.”  

Caùc hoïc giaû giaûng giaûi nhö vaäy, vì hoï caên cöù vaøo caùc lôøi 

noùi cuûa Chuùa laø neáu moät ngöôøi đaõ đöôïc Chuùa mua chuoäc baèng 

chính huyeát cuûa Ngaøi, đeå trôû thaønh con caùi cuûa Ngaøi roài thì Ngaøi 

khoâng  theå giao ngöôøi đoù laïi cho Satan đeå bị hö maát. Caùc lôøi noùi 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su coù yù nghĩa đoù đöôïc theå hieän trong nhöõng 

caâu Kinh Thaùnh sau đaây: 

      a. “Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian đeán noãi đaõ ban    

Con Moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bị hö 

maát maø đöôïc söï soáng đôøi đôøi” (Giaêng 3:16). 

      b. “Ai tin Ngaøi thì chaúng bị đoaùn xeùt”(Giaêng 3:18). 
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      c. “Chieân ta nghe tieáng ta, ta quen noù, vaø noù theo ta. Ta ban 

cho noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø, vaø 

chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta”(Giaêng 10:27-28). 

     d.“Cho neân hieän nay, chaúng coøn coù söï đoaùn phaït naøo cho 

nhöõng keû ôû trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ” (Roâ 8:1). 

 

H163. Theo saùch Khaûi Huyeàn 3:5 thì teân cuûa tín höõu coù theå 

bị boâi xoùa khoûi saùch söï soáng, maát söï cöùu roãi. Coù phaûi 

khoâng? 

 

Saùch Khaûi huyeàn 3:5 ghi: “Keû naøo thaéng, seõ đöôïc maëc aùo 

traéng nhö vaäy. Ta seõ khoâng xoùa teân ngöôøi khoûi saùch söï soáng vaø 

seõ nhaän danh ngöôøi tröôùc maët Cha ta.”  

Khi đoïc caâu Kinh Thaùnh naøy, moät soá con caùi Chuùa lo sôï 

neáu mình “khoâng thaéng” thì teân mình seõ bị Chuùa boâi khoûi saùch 

söï soáng, coù nghĩa laø maát söï cöùu chuoäc. Thaät ra, saùch Khaûi huyeàn 

3:5 chỉ noùi keû naøo thaéng seõ khoâng bị xoùa teân khoûi saùch söï soáng 

maø thoâi. Nhöng saùch Khaûi huyeàn 3:5 khoâng noùi ngöôøi khoâng 

thaéng seõ bị Chuùa xoùa teân khoûi saùch söï soáng. Neáu hieåu Khaûi 

huyeàn 3:5 noùi coù yù nghĩa laø tín höõu khoâng thaéng seõ bị maát söï cöùu 

roãi laø maâu thuaãn vôùi lôøi phaùn daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi 

trong caùc saùch Phuùc AÂm vaø lôøi daïy cuûa Söù đoà Phao-loâ laø tín höõu 

tin nhaän Chuùa roài vaø đöôïc cöùu roài, thì khoâng bao giôø bị maát söï 

cöùu chuoäc. Nhöõng lôøi Kinh Thaùnh noùi vôùi yù đoù nhö sau:  

        -“Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai nghe lôøi Ta 

maø tin Đaáng đaõ sai Ta, thì đöôïc söï soáng đôøi đôøi, vaø khoâng đeán 

söï phaùn xeùt, song vöôït khoûi söï cheát maø đeán söï soáng”(Giaêng 

5:24). 

        -“Ta laø baùnh cuûa söï soáng; ai đeán cuøng Ta chaúng heà đoùi, vaø 

ai tin Ta chaúng heà khaùt”(Giaêng 6:35). 

        -“Vaû, yù muoán cuûa Đaáng đaõ sai ta đeán, laø heã söï gì Ngaøi đaõ 

ban cho ta, thì ta chôù laøm maát, nhöng Ta phaûi laøm cho soáng laïi 

nôi ngaøy sau roát” (Giaêng 6:39). 
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       -“Ta ban cho noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø, 

vaø chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta. Cha ta laø Đaáng lôùn hôn heát đaõ 

cho ta chieân đoù, vaø chaúng ai cöôùp noåi chieân đoù khoûi tay Cha” 

(Giaêng 10:28-29). 

       -“Cho neân hieän nay chaúng coøn coù söï đoaùn phaït naøo cho 

nhöõng keû ôû trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ” (Roâ 8:1). 

Tín höõu neân caên cöù vaøo caùc lôøi phaùn daïy cuûa Chuùa neâu 

treân đeå khoâng coøn hoang mang lo sôï laø teân mình coù theå bị xoùa 

khoûi saùch söï soáng, nhöng haõy vui möøng vì teân mình đaõ đöôïc ghi 

treân thieân đaøng (Lu 10:20) maø khoâng bao giôø bị boâi xoùa. Vì 

“Ngaøi đaõ yeâu keû thuoäc veà mình trong theá gian, thì Ngaøi cöù yeâu 

cho đeán cuoái cuøng”(Giaêng 13:1). 
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                KINH THAÙNH 

 

 

H164. Nguyeân vaên Kinh Thaùnh vieát baèng ngoân ngöõ naøo? 

 

Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc do hôn 30 tröôùc giaû vieát trong 

khoaûng thôøi gian töø naêm 1446 (TCN)đeán 430 (TCN) baèng tieáng 

Heâ-bô-rô; chỉ tröø saùch E-xô-ra, Gieâ-reâ-mi vaø Đa-ni-eân vieát baèng 

tieáng A-ram; Chaâm ngoân, Truyeàn đaïo vaø Nhaõ ca vieát baèng tieáng 

Hy-Laïp. Taân Öôùc do möôøi tröôùc giaû vieát trong khoaûng thôøi gian 

töø naêm 50 (SC) đeán naêm 96 (SC), baèng tieáng Hy Laïp, tröø Phuùc 

AÂm Ma-thi-ô vieát baèng tieáng A-ram. 

Tieáng Heâ-bô-rô: Caùc hoïc giaû khoâng bieát tieáng Heâ-bô-rô 

cuûa ngöôøi Do Thaùi xuaát phaùt töø đaâu vaø coù töø thôøi naøo. Nhöng 

theo taøi lieäu khaûo coå naêm 1888, ngöôøi ta nhaän thaáy tieáng Heâ-bô-

rô hay tieáng Hy-baù-lai đaõ coù töø theá kyû XV hoaëc XVI (TCN). 

Tieáng Heâ-bô-rô raát thoâng duïng trong thôøi Đa-vít ôû theá kyû XI 

(TCN). Nhöng đeán theá kyûVI (TCN), tieáng Heâ-bô-rô trôû thaønh 

moät ngoân ngöõ cheát, khoâng coøn thoâng duïng trong quaàn chuùng Do 

Thaùi nhö tröôùc kia. 

Tieáng A-ram: Trong thôøi gian 48 naêm (586-538-TCN) bị 

löu đaøy qua xöù Ba-by-loân, đa soá daân Do Thaùi khoâng coøn noùi 

tieáng Heâ-bô-rô, nhöng noùi tieáng A-ram cuûa xöù Ba-by-loân. Đeán 

naêm 538 (TCN), ngöôøi Do Thaùi hoài höông. Moãi laàn nhoùm laïi taïi 

caùc nhaø hoäi đoïc saùch Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô phaûi coù 

ngöôøi thoâng dịch ra tieáng A-ram thì ngöôøi Do Thaùi môùi hieåu 

đöôïc. 



Kinh Thaùnh 

 

265 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, caùc moân đoà vaø daân chuùng Do Thaùi 

đeàu noùi tieáng A-ram trong caùc sanh hoaït haèng ngaøy. Tieáng A-

ram daàn daàn bị mai moät đeå nhöôøng choã cho tieáng AÛ-raäp. Hieän 

nay chỉ coù vaøi traêm ngöôøi thuoäc saéc toäc Moâ-lu-la coøn duøng tieáng 

A-ram. 

Tieáng Hy Laïp:  Nhôø vaøo söï chinh phuïc cuûa A-lịch-sôn 

Đaïi đeá (356-323- TCN) maø tieáng Hy Laïp lan traøn khaép vuøng 

Trung Đoâng. Tieáng Hy Laïp daàn daàn trôû thaønh ngoân ngöõ thoâng 

duïng cuûa daân cö soáng trong vuøng Địa Trung Haûi. Caùc söù đoà đaõ 

duøng tieáng Hy Laïp trong caùc buoåi giaûng daïy vaø vieát caùc saùch 

Phuùc AÂm cuøng caùc vaên thö cuûa Taân Öôùc. 

 

H165. Nguyeân vaên Kinh Thaùnh coù đoaïn vaø caâu khoâng? 

 

Nguyeân vaên Kinh Thaùnh Cöïu vaø Taân Öôùc khoâng coù 

phaân thaønh đoaïn vaø caâu nhö Kinh Thaùnh chuùng ta đang coù.  Đeå 

cho vieäc tra cöùu, tìm kieám vaø tröng daãn caùc caâu trong Kinh 

Thaùnh đöôïc deã daøng, vaøo naêm 1226, Giaùo sö Stephen Langton, 

Vieän Tröôûng Vieän Đaïi Hoïc Ba-leâ, duøng quyeån Kinh Thaùnh La-

tinh Vulgate đeå chia moãi saùch ra thaønh nhieàu đoaïn vaø đaùnh soá ôû 

moãi đoaïn. Đeán naêm 1551, oâng Robert Estienne, moät chuû nhaø in 

ôû Ba-leâ, duøng nhöõng đoaïn saùch cuûa Giaùo sö Langton chia ra 

thaønh nhieàu caâu, coù đaùnh soá ôû moãi caâu. 

Vieäc phaân chia Kinh Thaùnh ra đoaïn vaø caâu trôû thaønh moät 

đieàu caàn thieát vaø tieän lôïi cho vieäc tra cöùu neân đöôïc duy trì cho 

đeán ngaøy nay. 

 

H166. Kinh đieån Taân Öôùc đöôïc choïn theo tieâu chuaån naøo? 

 

Töø theá kyû thöù hai cho đeán theá kyû thöù tö đaõ coù haèng traêm 

kinh saùch do nhieàu taùc giaû Cô đoác vieát ra luaân löu trong Hoäi 

thaùnh sô khai. Đa soá taùc phaåm naøy do moät soá ngöôøi aån danh vieát 

roài đeà teân caùc söù đoà laøm taùc giaû haàu cho saùch coù theâm phaàn giaù 
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trị khieán ngöôøi đoïc deã tin theo. Caùc Giaùo phuï cuûa Hoäi thaùnh sô 

khai phaûi choïn löïa moät soá taùc phaåm coù giaù trị đeå laøm thaønh boä 

Kinh đieån Taân Öôùc. Caùc saùch đöôïc choïn đeå laøm Kinh đieån Taân 

Öôùc phaûi coù caùc tieâu chuaån sau đaây: 

a. Taùc phaåm phaûi do söù đoà vieát ra hay đöôïc söù đoà 

chaáp nhaän. 

b. Taùc phaåm phaûi đöôïc Hoäi Thaùnh nhìn nhaän laø Lôøi 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi.   

c. Taùc phaåm chöùa đöïng quyeàn naêng cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi đeå bieán đoåi đôøi soáng cuûa tín höõu. 

d. Taùc phaåm phaûi coù lôøi daïy doã đuùng theo söï giaûng 

daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

e. Taùc phaåm phaûi baøy toû Đöùc Chuùa Trôøi đuùng theo 

Cöïu Öôùc. 

Đeán naêm 200, caùc Giaùo phuï cuûa Hoäi thaùnh sô khai choïn 

đöôïc 23 quyeån đeå laøm Kinh đieån Taân Öôùc nhöng chöa đoùng laïi 

thaønh boä. Đeán naêm 367, Kinh đieån Taân öôùc đöôïc đoùng thaønh boä 

vôùi 27 quyeån. Boä Kinh đieån Taân Öôùc naøy đöôïc Giaùo phuï 

Athanasius ôû Alexandra coâng nhaän. Đeán naêm 382, boä Kinh đieån 

Taân Öôùc naøy đöôïc Coâng Đoàng Roâ-ma coâng nhaän, roài đeán naêm 

397 thì đöôïc Coâng Đoàng Carthage coâng nhaän vaø đöôïc löu haønh 

trong Hoäi thaùnh Cô Đoác cho đeán ngaøy nay. 

Moät soá saùch coøn laïi bị xem laø Nguïy Kinh, khoâng đöôïc 

keát naïp vaøo Kinh đieån Taân Öôùc. Moät soá saùch bị loaïi boû goàm coù: 

a. Ma-ri bieán hoùa, Ma-ri sanh ra. 

b. Tin Laønh cuûa Gioâ-seùp, ngöôøi thôï moäc. 

c. Tin Laønh cuûa Thoâ-ma, Ni-coâ-đem, Gia-cô. 

d. Tin Laønh giaû maïo cuûa Ma-thi-ô. 

e. Khaûi huyeàn cuûa Phi-e-rô. 

f. Coâng vuï cuûa Giaêng, cuûa Thoâ-ma. 

g. Coâng vuï cuûa Phi-e-rô, cuûa Anh-reâ. 

h. Tin Laønh theo ngöôøi Heâ-bô-rô. 

i. Tin Laønh cuûa ngöôøi Ai-caäp, cuûa Phi-e-rô. 

j. Ngöôøi chaên chieân cuûa Heït-ma. 
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H167. Taïi sao goïi laø Nguõ Kinh  Moâi-se? 

 

Ngöôøi Do Thaùi heä thoáng caùc saùch Saùng theá Kyù, Xuaát EÂ-

díp-toâ Kyù, Leâ-vi Kyù, Daân soá Kyù vaø Phuïc truyeàn Luaät leä Kyù 

thaønh moät boä. Hoï goïi boä saùch naøy laø kinh Torah (Heâ-bô-rô: 

Toâraâ). Kinh Torah coù nghĩa laø “Quyeån Saùch Luaät Phaùp” (Gioâ-

sueâ 1:8) hay “Luaät Phaùp vaø Lôøi Tieân Tri” (Lu16:16). Tieáng Hy-

Laïp goïi kinh Torah laø “Pentateuchos.” Chöõ Pentateuchos coù 

nghĩa laø naêm cuoän. Naêm cuoän saùch naøy trôû thaønh naêm saùch đaàu 

cuûa Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc thöôøng đöôïc goïi baèng tieáng Vieät laø 

“Nguõ Kinh Moâi-se” hay “Saùch Luaät Phaùp cuûa Moâi-se (II Vua 

14:6). Ngöôøi ta goïi “Nguõ Kinh Moâi-se” vì caùc hoïc giaû cho raèng 

Moâi-se đaõ tröôùc taùc Nguõ Kinh naøy baèng tieáng Heâ-bô-rô trong 

thôøi gian Moâi-se vaø daân Do Thaùi đang löu laïc trong đoàng vaéng, 

töùc laø trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1446 (TCN) cho đeán naêm 

1406 (TCN).  

Nguõ Kinh Moâi-se ghi laïi nhöõng dieãn bieán lieân tuïc töø khi 

Đöùc Chuùa Trôøi taïo thaønh trôøi đaát vaø loaøi ngöôøi cho đeán khi Moâi-

se qua đôøi naêm 1406 (TCN). Thôøi đieåm naøy cuõng laø luùc cuoäc 

haønh trình cuûa daân Y-sô-ra-eân töø xöù Ai-caäp trôû veà xöù Ca-na-an 

đaõ đeán đöôïc đoàng baèng Moâ-aùp caïnh soâng Gioâ-đanh, ngang thaønh 

Gieâ-ri-coâ, sau 40 naêm soáng löu laïc trong sa maïc. 

 

H168. Kinh Thaùnh toaøn boä đöôïc in vaøo naêm naøo? 

 

Tröôùc khi phaùt minh ra maùy in, ngöôøi ta phaûi sao cheùp 

Kinh Thaùnh baèng caùch vieát tay. Moät ngöôøi sao cheùp moät quyeån 

Kinh Thaùnh toaøn boä phaûi maát töø moät naêm đeán ba naêm. Trong 

thôøi naøy, giaù moät quyeån Kinh Thaùnh coù theå baùn töø 150 đeán 200 

Myõ Kim. Soá tieàn naøy đuû mua moät noâng traïi, vì luùc đoù giaù löông 

coâng nhaät cuûa moät ngöôøi laø15 xu, giaù moät con boø laø 2 Myõ Kim, 

giaù moät con ngöïa laø 5 Myõ Kim. 
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Vaøo theá kyû XV, OÂng Johann Gutenberg, ngöôøi Đöùc, 

mong muoán Kinh Thaùnh phaûi đöôïc phoå bieán roäng raõi đeán moãi 

ngöôøi daân, neân vieäc caàn thieát laø phaûi taïo ra moät loaïi Kinh Thaùnh 

vôùi giaù reû đeå moïi ngöôøi đeàu coù khaû naêng mua đöôïc. Neân OÂng 

Johann Gutenberg boû ra nhieàu naêm nghieân cöùu vaø cheá taïo đöôïc 

moät maùy in. Naêm 1455, quyeån Kinh Thaùnh đaàu tieân baèng tieáng 

La-tinh đöôïc in taïi Mainz, Đöùc Quoác. Quyeån Kinh Thaùnh naøy coù 

beà khoå 19cm x 29cm, baùn vôùi giaù 4 Myõ Kim. 

  Nhôø coù maùy in maø hieän nay đaõ coù 6 tyû quyeån Kinh 

Thaùnh cho 2.000 ngoân ngöõ cuûa moät theá giôùi coù khoaûng 3.000 

ngoân ngöõ khaùc nhau. 

  

H169. Taïi sao ngöôøi ta goïi saùch Ma-thi-ô, Maùc vaø Lu-ca laø 

Phuùc AÂm Coäng Quan hay Nhaát Laõm? 

 

Chöõ Coäng Quan hay Nhaát Laõm theo Hy vaên laø 

Synoptikos. Synoptikos coù nghĩa laø“cuøng thaáy.” Ngöôøi ta goïi 

saùch Ma-thi-ô, Maùc vaø Lu-ca laø Phuùc AÂm Coäng Quan hay Nhaát 

Laõm bôûi caùc lyù do sau đaây: 

a. Tröôùc giaû cuûa ba Phuùc AÂm naøy đeàu coù cuøng quan 

đieåm veà cuoäc đôøi cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su Christ. 

b. Ba Phuùc AÂm đeàu coù cuøng moät daøn baøi.  

c. Ba Phuùc AÂm ghi cheùp caùc pheùp laï, caùc thí duï vaø caùc 

baøi giaûng cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su coù cuøng moät thöù töï. 

Tuy raèng caùc söï vieäc đoù thaät söï đaõ xaûy ra khoâng 

theo traät töï dieãn tieán raäp khuoân nhö đaõ ghi cheùp 

trong ba Phuùc AÂm Coäng Quan hay Nhaát Laõm.  

d. Ba Phuùc AÂm coù caùch haønh vaên, vieäc duøng töø ngöõ, 

dieãn taû vaø daãn chöùng đeàu gioáng nhau. 

e. Ba Phuùc AÂm coù nhieàu đieåm gioáng nhau, vì coù theå 

đaõ duøng chung moät nguoàn taøi lieäu hay döïa vaøo nhau 

maø vieát. 
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Phaân tích kyõ, ngöôøi ta nhaän thaáy chín phaàn möôøi caâu vaên 

cuûa Ma-thi-ô vaø Lu-ca truøng hôïp vôùi saùch Maùc. Phaân nöûa caâu 

vaên cuûa Lu-ca truøng hôïp vôùi Ma-thi-ô vaø Maùc. Hai phaàn ba caâu 

vaên cuûa Maùc vaø Lu-ca truøng hôïp vôùi Ma-thi-ô. 

 

H170. Taøi lieäu Bieån Cheát laø gì? 

 

Taøi Lieäu Bieån Cheát (Dead Sea Scrolls) laø nhöõng cuoän 

saùch coå xöa vieát hay sao cheùp baèng tay treân voû caây chỉ thaûo hay 

treân da thuù tìm đöôïc trong 11 hang đoäng ôû vuøng Khirbat Qumran 

ôû xöù Jordan. Địa đieåm naøy ôû caïnh cuoái bôø taây baéc cuûa Bieån 

Cheát. Ngöôøi ta đaõ tìm thaáy nhöõng cuoän saùch coå xöa naøy trong 

khoaûng thôøi gian töø naêm 1947 đeán naêm 1956. Rieâng, baûy cuoän 

saùch coå xöa đaàu tieân baát ngôø tìm đöôïc ôû vuøng Bieån Cheát trong 

tröôøng hôïp hy höõu nhö sau: 

 

   Vaøo naêm 1947, moät em beù chaên cöøu thuoäc saéc daân   

Bedouin, teân laø Muhammed edh-Dhib neùm moät hoøn đaù 

vaøo moät hang đoäng ôû vuøng Qumran, naèm treân bôø taây baéc 

Bieån Cheát, khoaûng 32 caây soá veà höôùng đoâng Gieâ-ru-sa-

lem, đeå đuoåi moät con deâ đi laïc. Em beù chaên cöøu nghe 

hoøn đaù em vöøa neùm laøm beå moät vaät gì ôû trong hang đoäng 

naøy. Bôûi toø moø, em đi vaøo hang, đeán nôi, em thaáy hoøn đaù 

laøm beå moät huõ chöùa baûy cuoän saùch coå xöa.  

 

Em beù chaên cöøu đem baûy cuoän saùch đoù veà nhôø moät tieïâm 

đoà coå baùn giuøm. Moät hoïc giaû cuûa Vieän Đaïi Hoïc Heâ-bô-rô mua 

ba cuoän vaø Toång Giaùm Muïc ôû Syria mua 4 cuoän. Đeán naêm 1954, 

Toång Giaùm Muïc Syria baùn boán cuoän saùch naøy laïi cho moät nhaø 

khaûo coå hoïc Do Thaùi teân laø Yigael Yadin. Sau khi mua xong, 

oâng Yigael Yadin daâng hieán boán cuoän saùch coå naøy cho Quoác Gia 

Do Thaùi đeå löu tröõ ôû Baûo Taøng Vieän cuûa Vieän Đaïi Hoïc Heâ-bô-

rô. 
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Ngay sau khi hay tin em beù chaên cöøu tìm đöôïc baûy cuoän 

saùch coå xöa trong caùc hang đoäng ôû vuøng Qumran thì caùc nhaø 

khaûo coå đoå xoâ veà khu vöïc naøy đeå đi vaøo caùc hang đoäng luïc laïo 

vôùi hy voïng tìm kieám theâm đöôïc caùc cuoän saùch coå xöa töông tôï. 

Trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1947 đeán naêm 1956, caùc nhaø 

khaûo coå đaõ tìm theâm đöôïc 10 hang đoäng ôû vuøng Bieån Cheát coù 

chöùa đöïng hôn 800 cuoän saùch coå xöa coøn nguyeân veïn hay khoâng 

coøn hoaøn toaøn nguyeân veïn vaø haèng chuïc ngaøn maûnh vuïn cuûa caùc 

cuoän saùch coå xöa baèng chöõ Heâ-bô-rô, A-ram vaø Hy Laïp. Caùc 

nhaø coå ngöõ hoïc cho raèng caùc Taøi Lieäu Bieån Cheát naøy đaõ đöôïc 

vieát baèng tay trong khoaûng thôøi gian töø naêm 200 (TCN) cho đeán 

naêm 68 (SC). Caùc nhaø khaûo coå hoïc cho bieát coù khoaûng 30% cuûa 

caùc cuoän saùch coå xöa tìm đöôïc laø caùc saùch cuûa Kinh Thaùnh Cöïu 

Öôùc, chỉ tröø saùch EÂ-xô-teâ. Khoaûng 25% laø caùc saùch toân giaùo cuûa 

ngöôøi Heâ-bô-rô, khoâng lieân heä gì đeán Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc, nhö 

saùch Tobya, Sirach, Jubilees vaø Enoch. 30% laø caùc saùch giaûi 

kinh, caùc saùch veà tín ngöôõng, quy luaät vaø quy cheá cuûa saéc daân 

Essenes goác Do Thaùi soáng trong vuøng Qumran. 15% saùch coøn laïi 

bị hö haïi nhieàu neân khoâng phaân bieät đöôïc. 

Caùc nhaø khaûo coå hoïc cho raèng caùc cuoän saùch coå xöa tìm 

đöôïc trong 11 hang đoäng laø nhöõng saùch cuûa moät thö vieän cuûa 

daân soáng ôû vuøng gaàn Bieån Cheát maø nay goïi laø Khirbat Qumran. 

Caên cöù vaøo caùc cuoäc khai quaät, caùc nhaø khaûo coå hoïc tìm thaáy 

baèng côù laø vuøng Khirbat Qumran đaõ bị quaân La Maõ taøn phaù vaøo 

naêm 68 (SC) đeå traû thuø cho cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Do Thaùi 

choáng La Maõ hoài naêm 66 (SC). Caên cöù vaøo caùc söï kieän naøy maø 

caùc hoïc giaû cho raèng “Taøi Lieäu Bieån Cheát” laø nhöõng saùch cuûa 

moät thö vieän, đaõ đöôïc daân chuùng đem giaáu trong caùc hang đoäng 

trong khoaûng thôøi gian töø naêm 66 (SC) cho đeán naêm 68 (SC) đeå 

traùnh caùc cuoäc taøn phaù cuûa quaân La Maõ. 

Tröôùc naêm 1947, caùc nhaø khaûo coå cuõng đaõ tìm gaëp 

nhöõng baûn Kinh Thaùnh coå xöa vieát hoài theá kyû X (SC). Đoù laø 

nhöõng baûn Kinh Thaùnh coå xöa nhaát đaõ tìm đöôïc tröôùc khi phaùt 

hieän caùc “Taøi Lieäu Bieån Cheát.” 
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Caùc hoïc giaû cho raèng “Taøi Lieäu Bieån Cheát” laø nguoàn taøi 

lieäu quí giaù, vì noù cho bieát roõ raøng hôn veà vaên hoùa vaø lịch söû cuûa 

Do Thaùi trong khoaûng thôøi gian giöõa Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc. Taøi 

lieäu cuõng giuùp cho ngöôøi ta bieát Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Do 

Thaùi Giaùo đaõ hoaøn bị tröôùc khi coù Cô Đoác Giaùo. Caùc baûn Kinh 

Thaùnh coå xöa vöøa tìm đöôïc seõ giuùp hoïc giaû dịch thuaät Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc đöôïc roõ raøng vaø xaùc nghĩa hôn. 

    

H171. Baûn Baûy Möôi (LXX) laø gì? 

 

Vaøo theá kyû III (TCN), ngöôøi Do Thaùi löu laïc soáng ôû 

nöôùc ngoaøi, đa soá khoâng coøn đoïc đöôïc nguyeân vaên Kinh Thaùnh 

Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô, vì ngoân ngöõ chính vaø thoâng duïng 

cuûa hoï vaøo thôøi naøy laø tieáng Hy Laïp. 

Đeå cho ngöôøi Do Thaùi coù theå đoïc vaø hieåu đöôïc Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc. Vaøo khoaûng naêm 270 (TCN )Hoaøng đeá Hy Laïp 

Ptolemy Philadelphus II chỉ thị thaày teá leã Thöôïng Phaåm Do Thaùi 

thaønh laäp moät ban phieân dịch đeå chuyeån ngöõ nguyeân vaên Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô qua tieáng Hy Laïp. 

Đeán khoaûng naêm 250 (TCN), 70 hay 72 hoïc giaû Do Thaùi 

thoâng thaïo tieáng Hy Laïp ôû Gieâ-ru-sa-lem đöôïc choïn đeå göûi đeán 

thaønh phoá Alexandria, Ai Caäp. Caùc hoïc giaû naøy đaûm nhaän coâng 

taùc dịch thuaät Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô qua 

tieáng Hy Laïp. Vì baûn dịch naøy do 70 hay 72 dịch giaû thöïc hieän 

trong 70 ngaøy, neân ngöôøi ta goïi baûn dịch naøy laø Baûn Baûy Möôi 

(Hy Laïp: Septuaginta-LXX). Vaøo thôøi cuûa hoäi thaùnh sô khai, tín 

höõu Cô đoác noùi tieáng Hy Laïp duøng Baûn Baûy Möôi đeå tröng daãn 

caùc caâu Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc.  

Coù đieàu đaëc bieät laøm cho nhieàu ngöôøi thöôøng noùi đeán laø 

Baûn Baûy Möôi coù chöùa đöïng caùc Nguïy Kinh (Apocrypha), nhöng 

laïi khoâng neâu leân thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Caùc dịch giaû 

cuûa Baûn Baûy Möôi đaõ coá tình khoâng neâu leân thaùnh danh cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi trong baûn dịch Baûy Möôi, tuy nguyeân vaên Kinh Thaùnh 
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Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô coù vieát thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi laø Yhwh (Yahweh) hay Yhwh-AÊdoânaây. Chöõ AÊdoânaây coù 

nghĩa laø Chuùa. Khi caùc dịch giaû cuûa Baûn Baûy Möôi gaëp chöõ 

Yhwh hay Yhwh-AÊdoânaây thì hoï dịch ra tieáng Hy Laïp laø 

KYRIOS. KYRIOS coù nghĩa laø CHUÙA (LORD). Nhö vaäy, caùc 

dịch giaû loaïi boû haún thaùnh danh Yahweh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi ra 

khoûi Baûn Baûy Möôi baèng tieáng Hy Laïp, roài thay vaøo đoù chöõ 

KYRIOS (CHUÙA). 

Sôû dĩ, caùc dịch giaû cuûa Baûn Baûy Möôi boû thaùnh danh 

Yahweh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi ra khoûi Baûn Baûy Möôi, vì hoï sôï 

ngöôøi Do Thaùi bieát đöôïc thaùnh danh cuûa Chuùa, roài duøng thaùnh 

danh đoù khoâng đuùng caùch coù theå laøm cho hoï vi phaïm đieàu raên 

thöù ba ghi ôû saùch Xuaát EÂ-díp-toâ-kyù 20:7: “Ngöôi seõ khoâng hö töø 

neâu danh Yaveâ (Yahweh)” (baûn dịch cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá 

Thuaán) hay “Ngöôi chôù laáy danh Gieâ-hoâ-va (Yehoâwaâh) Đöùc 

Chuùa Trôøi ngöôi maø laøm chôi” (baûn dịch truyeàn thoáng cuûa Giaùo 

sĩ Cadman). 

Bôûi leõ treân, Baûn Baûy Möôi baèng tieáng Hy Laïp khoâng coù 

neâu leân thaùnh danh Yahweh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi nhö trong 

nguyeân vaên Kinh Thaùnh baèng tieáng Heâ-bô-rô.  

Ngaøy nay, ngöôøi ta đoïc baûn Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ cuûa 

nhaø xuaát baûn Arms of Hope, xuaát baûn naêm 2002, vaø caùc baûn 

Kinh Thaùnh Anh Ngöõ nhö: King James Version, Good News 

Bible, New International Version thì khoâng thaáy coù danh 

Yaveâ/Yahweh hay Gieâ-hoâ-va/Yehoâwaâh trong caùc baûn dịch naøy. 

Coù leõ caùc baûn  Kinh Thaùnh naøy đaõ dịch töø Baûn Baûy Möôi, hay 

baét chöôùc caùc dịch giaû cuûa baûn Baûy Möôi duøng chöõ 

CHUÙA/LORD đeå thay theá cho chöõ Yahweh/Yehoâwaâh cuûa baûn 

Kinh Thaùnh nguyeân vaên baèng tieáng Heâ-bô-rô. Cho neân, khi đoïc 

baûn Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ cuûa nhaø xuaát baûn Arms of Hope, thì 

Thi Thieân 23:1 laø: “CHUÙA laø Đaáng chaên giöõ toâi.” hay đoïc caùc 

baûn Kinh Thaùnh Anh Ngöõ dịch töø Baûn Baûy Möôi thì Thi Thieân 

23:1 laø: “The LORD is my shepherd.”  
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Trong luùc đoù, nhöõng baûn Kinh Thaùnh Anh Ngöõ khoâng 

dịch theo Baûn Baûy Möôi nhö  “The New Jerusalem Bible” thì 

Thi Thieân 23:1, hoï dịch laø “Yahweh is my shepherd - Yaveâ laø 

Đaáng chaên giöõ toâi.” Nhöõng baûn Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ khoâng 

dịch töø Baûn Baûy Möôi hay khoâng baét chöôùc caùc dịch giaû cuûa Baûn 

Baûy Möôi thì hoï dịch Thi Thieân 23:1 laø: “Đöùc Gieâ-hoâ-va laø Đaáng 

chaên giöõ toâi” hay  “Ya-veâ laø Đaáng chaên giöõ toâi.” 

 

H172. Baûn Vulgate laø gì?  

 

Baûn dịch Vulgate (La-tinh:Vulgata) laø baûn Kinh Thaùnh 

Cöïu vaø Taân Öôùc baèng tieáng La-tinh do tu sĩ Jerome phieân dịch 

töø Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc tieáng Heâ-bô-rô vaø töø Kinh Thaùnh Taân 

Öôùc tieáng Hy Laïp.  

Tu sĩ Jerome sinh naêm 345 taïi Rijeta, xöù Croatia. Naêm 

20 tuoåi Jerome đi đeán An-ti-oát đeå hoïc Kinh Thaùnh vaø tieáng Hy 

Laïp. Naêm 37 tuoåi Jerome đöôïc thuï phong linh muïc. Jerome raát 

thoâng thaïo tieáng La-tinh, neân đöôïc Giaùo Hoaøng Damasus I đeà cöû 

dịch Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc töø tieáng Heâ-bô-rô vaø Kinh Thaùnh Taân 

Öôùc töø tieáng Hy-Laïp ra tieáng La-tinh. Tieáng La-tinh laø moät ngoân 

ngöõ thoâng duïng cuûa quaàn chuùng trong thôøi kyø naøy. 

Sau khi đöôïc đeà cöû, Jerome đi đeán Beáùt-leâ-hem đeå hoïc 

tieáng Heâ-bô-rô. Sau khi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Heâ-bô-rô, 

Jerome vaøo truù nguï trong moät hang đoäng ôû vuøng Beát-leâ-hem đeå 

baét đaàu phieân dịch Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô vaø Taân Öôùc 

baèng tieáng Hy-laïp ra tieáng La-tinh. 

Đeå baét đaàu coâng taùc dịch thuaät, Jerome duøng Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc baûn Baûy Möôi baèng tieáng Hy Laïp đeå dịch ra 

tieáng La- tinh, sau đoù oâng kieåm chöùng laïi vôùi baûn Kinh Thaùnh 

Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô. Veà phaàn Taân Öôùc thì oâng dịch töø 

nguyeân vaên tieáng Hy-Laïp qua La-tinh. Sau 22 naêm laøm vieäc khoù 

nhoïc, Jerome đaõ hoaøn taát coâng taùc dịch thuaät toaøn boä Kinh 
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Thaùnh Cöïu Öôùc tieáng Heâ-bô-rô vaø Taân Öôùc tieáng Hy Laïp ra 

tieáng La-tinh vaøo naêm 405. 

Baûn dịch cuûa Jerome raát chính xaùc neân đöôïc Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo La Maõ nhìn nhaän coù giaù trị ngang haøng vôùi Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô vaø Taân Öôùc baèng tieáng Hy 

Laïp. Naêm 1546 Coâng Đoàng Trent coâng nhaän baûn dịch La-tinh 

Vulgate laø baûn dịch chaùnh thöùc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. 

Thôøi gian troâi qua, tieáng La-tinh trôû thaønh moät ngoân ngöõ 

cheát, daân chuùng ôû AÂu Chaâu khoâng coøn duøng đeán ngoân ngöõ naøy 

nöõa. Baûn Vulgate baèng tieáng La-tinh trôû thaønh moät quyeån saùch 

daønh rieâng cho giôùi taêng löõ, ngöôøi daân thöôøng khoâng ai đoïc 

đöôïc. Trong luùc đoù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaãn xem baûn La-tinh 

Vulgate đöôïc thaàn öùng nhö nguyeân baûn Heâ-bô-rô vaø Hy-Laïp, 

neân Giaùo Hoäi đaõ caám đoaùn vieäc dịch Kinh Thaùnh ra ngoân ngöõ 

naøo khaùc cuûa daân gian. 

 

H173. Nguïy Kinh hay AÅn Kinh laø gì? 

 

Nguïy Kinh hay AÅn Kinh (Apokryphos) laø nhöõng saùch coù 

trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Coâng Giaùo La Maõ, nhöng khoâng coù 

trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Do Thaùi Giaùo hay Tin Laønh. Caùc 

saùch đoù goàm coù: Toâbya, Yuđita, Macabeâ 1 & 2, Khoân ngoan, 

Huaán ca vaø Baruk. Đa soá AÅn Kinh naøy vieát baèng tieáng Hy Laïp 

trong khoaûng thôøi gian 200 naêm sau saùch Ma-la-chi cuûa Cöïu 

Öôùc.  

Vaøo naêm 90, Coäng đoàng Do Thaùi Giaùo hoïp taïi Jamnia ra 

quyeát định khoâng coâng nhaän caùc AÅn Kinh laø kinh  đieån, neân đaõ 

khoâng saùp nhaäp caùc AÅn Kinh vaøo Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cuûa Do 

Thaùi Giaùo, vì caùc saùch naøy khoâng coù daáu hieäu đöôïc Đöùc Chuùa 

Trôøi haø hôi, laïi coù nhieàu sai traät veà lịch söû, vaø coù taø thuyeát caàu 

nguyeän cho ngöôøi cheát ghi ôû saùch II Macabeâ 12:38-45. 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ cho raèng vì caùc AÅn Kinh 

đeàu coù trong Baûn Baûy Möôi, đöôïc thaàn öùng vaø đöôïc caùc giaùo 
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phuï nhö Clement, Iraneaus vaø Tertullian duøng nhö Kinh Thaùnh 

neân phaûi đöôïc keå laø kinh đieån cuûa Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc. 

Giaùo hoäi Tin Laønh cho raèng caùc AÅn Kinh khoâng đöôïc keå 

laø kinh đieån cuûa Cöïu Öôùc, vì caùc giaùo phuï nhö Origen vaø Jerome 

cho raèng caùc AÅn Kinh khoâng đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi haø hôi. Rieâng 

thaùnh Augustine cho raèng caùc AÅn Kinh khoâng đöôïc keå laø kinh 

đieån cuûa Cöïu Öôùc, vì caùc AÅn Kinh coù giaù trị thaáp keùm, neáu so 

saùnh vôùi caùc saùch Cöïu Öôùc baèng tieáng Heâ-bô-rô. Rieâng nhaø caûi 

chaùnh Martin Luther cho raèng: “Tuy caùc AÅn Kinh khoâng coù giaù 

trị ngang haøng vôùi caùc saùch cuûa Cöïu Öôùc, nhöng vaãn coù ích lôïi 

cho ngöôøi đoïc.” Neân baûn Kinh Thaùnh tieáng Đöùc cuûa chính 

Martin Luther dịch coù taát caû caùc AÅn Kinh trong đoù. 

Trong cuoäc caûi chaùnh hoài theá kyû XVI, Martin Luther chỉ 

trích Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ cho raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 

La Maõ khoâng coù lôøi Kinh Thaùnh đeå hoå trôï giaùo lyù caàu nguyeän 

cho ngöôøi cheát vaø Luyeän Nguïc cuûa Coâng Giaùo La Maõ. Đeå đoái 

phoù vôùi lôøi chỉ trích naøy, Coâng Đoàng Trent (1545-1563) cuûa 

Coâng Giaùo La Maõ ra quyeát định coâng nhaän caùc AÅn Kinh laø kinh 

đieån cuûa Cöïu Öôùc đeå hoã trôï cho giaùo lyù caàu nguyeän cho ngöôøi 

cheát vaø Luyeän Nguïc đaõ töøng bị nhoùm caûi chaùnh đaû kích. 
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7 
 

      DO THAÙI & DO THAÙI GIAÙO 

 

 

H174. Taïi sao trong xöù Do Thaùi laïi coù xöù Ga-li-leâ, xöù Sa-

ma-ri vaø xöù Giu-đeâ (Giaêng 4:3,4)? 

 

Trong thôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su, nöôùc Do Thaùi naèm doïc 

theo bôø Địa Trung Haûi, coù dieän tích khoaûng 26.000 caây soá vuoâng 

vôùi chieàu daøi töø baéc xuoáng nam đoä 220 caây soá. Beà ngang nôi heïp 

nhaát laø 37 caây soá vaø nôi roäng nhaát khoâng quaù100 caây soá. Vaøo 

naêm 63 (TCN), quaân La Maõ đaùnh chieám xöù Do Thaùi. Hoïchia 

nöôùc naøy ra laøm ba  phaàn; mieàn baéc laø xöù Ga-li-leâ, mieàn trung laø 

xöù Sa-ma-ri vaø mieàn nam laø xöù Giu-đeâ.  

Xöù Ga-li-leâ:  Trong thôøi Chuùa Gieâ-su, xöù Ga-li-leâ laø moät 

tỉnh cuûa La Maõ, do vua An-ti-pas cai trị (Lu 23:7). Xöù Ga-li-leâ 

noåi tieáng coù nhieàu vöôøn oâ-liu vaø vöôøn nho. Daân cö hoãn taïp vôùi 

nhieàu chuûng toäc goàm coù Do Thaùi, AÛ-raäp, Hy-laïp, Phoenician vaø 

Sy-ri. Caùc daân toäc naøy coù söï khaùc bieät nhau veà toân giaùo, maøu da, 

tieáng noùi vaø phong tuïc. Hoï soáng baèng ngheà laøm ruoäng raãy vaø 

đaùnh caù ôû bieån hoà Ti-beâ-ri-aùt (bieån Ga-li-leâ). Xöù Ga-li-leâ coù 

nhieàu thaønh thị, nhöng thaønh Na-xa-reùt đöôïc nhieàu ngöôøi bieát 

đeán vì laø queâ höông cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Ngaøi đaõ soáng ôû đaây 

töø tuoåi thô aáu cho đeán khi Ngaøi baét đaàu thi haønh chöùc vuï cuûa 

Đaáng Cöùu Theá. Xöù Ga-li-leâ khoâng coù đeàn thôø neân ngöôøi Do 

Thaùi phaûi đi xuoáng xöù Giu-đeâ đeå tham döï caùc buoåi leã toân giaùo ôû 

đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem, caùch xöù Ga-li-leâ khoaûng 125 caây soá veà 

höôùng nam (Lu 2:42). 
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Xöù Sa-ma-ri:  Tröôùc khi trôû thaønh thuoäc địa cuûa La Maõ, 

xöù Sa-ma-ri vaø xöù Giu-đeâ laø moät vöông quoác đaët döôùi söï cai trị 

cuûa vua Sa-loâ-moân. Đeán naêm 930 TCN vua Sa-loâ-moân baêng haø. 

Vöông quoác cuûa vua Sa-loâ-moân bị chia hai. Vöông quoác Giu-đeâ 

ôû mieàn nam thuoäc chi phaùi Giu-đa vaø Beân-gia-min, do vua Roâ-

boâ-am, con vua Sa-loâ-moân cai trị. Vöông quoác Sa-ma-ri ôû mieàn 

baéc, thuoäc möôøi chi phaùi coøn laïi, do vua Gieâ-roâ-boâ-am, moät 

töôùng laõnh phaûn nghịch cuûa vua Sa-loâ-moân, cai trị. Vöông quoác 

naøy giöõ teân laø Y-sô-ra-eân.    

Sau khi xöù Sa-ma-ri traûi qua18 đôøi vua cai trị, đeán đôøi 

vua choùt cuûa Y-sô-ra-eân laø OÂ-seâ (II Vua 17:1). Töùc laø vaøo naêm 

722 (TCN), vua A-si-ri đem quaân đaùnh chieám xöù Sa-ma-ri. Vua 

A-si-ri baét daân Y-sô-ra-eân löu đaøy qua A-si-ri. Vua A-si-ri đem 

daân Ba-by-loân vaø daân töø caùc thuoäc địa khaùc đeán định cö trong xöù 

Sa-ma-ri (II Vua 17: 5, 6, 24).  

Daân Do Thaùi coøn soùt laïi trong xöù Sa-ma-ri cöôùi gaû vôùi 

daân môùi đeán laøm cho daân Do Thaùi ôû Sa-ma-ri lai gioáng, neân bị 

ngöôøi Do Thaùi soáng ôû xöù Giu-đeâ kyø thị. Daân môùi đeán định cö ôû 

Sa-ma-ri thôø phöôïng taø thaàn, nhöng veà sau hoï theo ngöôøi Sa-ma-

ri thôø phöôïng Đöùc Gieâ-hoâ-va. Hoï xaây caát moät đeàn thôø treân nuùi 

Ga-ri-xim đeå thôø phöôïng Gieâ-hoâ-va Đöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 

4:20). Lyù do hoï xaây đeàn thôø rieâng laø đeå khoûi phaûi đi đeán đeàn thôø 

cuûa ngöôøi Do Thaùi Giu-đa ôû Gieâ-ru-sa-lem, voán coù thaønh kieán 

kyø thị daân Sa-ma-ri.   

Trong nhöõng naêm thi haønh chöùc vuï, Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø 

caùc moân đoà coù laàn đi töø xöù Ga-li-leâ xuyeân qua xöù Sa-ma-ri đeå 

đeán xöù Giu đeâ. Trong caùc cuoäc haønh trình naøy, coù laàn Đöùc Chuùa 

Gieâ-su döøng chaân beân bôø gieáng Gia-coáp. Ngaøi noùi chuyeän vôùi 

moät ngöôøi đaøn baø Sa-ma-ri. Trong cuoäc đaøm thoaïi naøy, Đöùc 

Chuùa Gieâ-su xaùc nhaän Ngaøi chính laø Đaáng Meâ-si (Đaáng Christ - 

Đaáng chịu xöùc daàu) maø daân Sa-ma-ri đang mong đôïi (Giaêng 

4:26). 

Xöù Giu-đeâ: Xöù Giu-đeâ vaø Sa-ma-ri laø vöông quoác cuûa 

vua Sa-loâ-moân. Sau khi vua Sa-loâ-moân qua đôøi naêm 930 TCN. 
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Xöù Giu-đeâ trôû thaønh vöông quoác cuûa chi phaùi Giu-đa vaø Beân-

gia-min, đaët döôùi söï cai trị cuûa vua Roâ-boâ-am, con trai cuûa vua 

Sa-loâ-moân. 

Xöù Giu-đeâ coù thaønh Gieâ-ru-sa-lem, phía baéc giaùp xöù Sa-

ma-ri, phía đoâng giaùp soâng Gioâ-đanh vaø Bieån Cheát, phía taây laø 

bôø bieån Địa Trung Haûi vaø phía nam giaùp vôùi sa maïc. 

Sau khi xöù Giu-đeâ traûi qua 19 đôøi vua cai trị, đeán đôøi vua 

choùt cuûa Giu-đeâ laø Seâ-đeâ-ki (II Vua 25:1). Töùc laø vaøo naêm 586 

(TCN), vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa Ba-by-loân, xöù Canh-đeâ (I-raéc), 

đem quaân đeán đaùnh chieám xöù Giu-đeâ. Quaân Canh-đeâ đoát phaù 

đeàn thôø, đaäp đoå töôøng thaønh Gieâ-ru-sa-lem vaø baét daân Do Thaùi 

đem veà Ba-by-loân laøm phu tuø. 

Sau khi Neâ-bu-caùt-neát-sa baêng haø, Ba-by-loân trôû neân 

yeáu keùm, neân bị vua Si-ru cuûa nöôùc Phe-rô-sô (Ba-tö) chinh 

phuïc vaøo naêm 539 (TCN). Đeán naêm 538 (TCN) vua Si-ru cho 

pheùp ngöôøi Do Thaùi bị löu đaøy ôû Ba-by-loân đöôïc hoài höông đeå 

xaây döïng laïi xöù Giu-đeâ, đeàn thôø Đöùc Chuùa Trôøi vaø töôøng thaønh 

Gieâ-ru-sa-lem đaõ bị vua Neâ-bu-caùt-neát-sa phaù huûy 48 naêm veà 

tröôùc (E-xô 1:3). 

Đeán naêm 336 (TCN), vua Phi-líp cuûa Ma-xeâ-đoan baêng 

haø, con cuûa vua Phi-líp leân noái ngoâi laáy danh hieäu laø A-Lịch-Sôn 

Đaïi Đeá. Naêm 334 (TCN), A-Lịch-Sôn đem quaân đaùnh chieám caùc 

thuoäc địa cuûa A-si-ri, Ba-by-loân vaø Ba-Tö. Đeán naêm 332 (TCN), 

A-Lịch-Sôn đaùnh chieám xöù Giu-đeâ, nguyeân laø thuoäc địa cuûa Ba-

Tö. Đeán naêm 323 (TCN), A-Lịch-Sôn baêng haø, xöù Giu-đeâ trôû 

thaønh thuoäc địa cuûa Sy-ri. Đeán naêm 301 (TCN), xöù Giu-đeâ trôû 

thaønh thuoäc địa cuûa Ai-Caäp. Đeán naêm 198 (TCN), vua Sy-ri 

đaùnh chieám laïi đöôïc xöù Giu-đeâ đeå laøm thuoäc địa. 

Vua Sy-ri teân laø Antiochus IV baét ngöôøi Do Thaùi ôû xöù 

Giu-đeâ boû Do Thaùi Giaùo vaø caám ngöôøi Do Thaùi thôø phöôïng Gieâ-

hoâ-va Đöùc Chuùa Trôøi, khoâng đöôïc tuaân giöõ luaät phaùp Moâi-se, 

khoâng đöôïc laøm pheùp caét bì cho con treû; ai baát tuaân thì caû gia 

đình đeàu bị xöû töû (I Ma-ca-beâ 2:1). Hôn nöõa, vua Sy-ri laïi duøng 

đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem đeå thôø taø thaàn  mình. 
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Ngöôøi Do Thaùi khoâng chịu noåi söï cai trị haø khaéc cuûa Sy-

ri. Đeán naêm 167 (TCN), gia đình thaày teá leã Ma-tha-thia noåi leân 

choáng laïi söï cai trị cuûa vua Sy-ri. Nhôø vaøo taøi laõnh đaïo cuûa 

ngöôøi con teân laø Ma-ca-beâ, cuoäc caùch maïng choáng quaân Sy-ri 

đöôïc thaønh coâng vaøo naêm 163 (TCN). Doøng doõi Ma-ca-beâ thay 

phieân nhau cai trị xöù Giu-đeâ đöôïc 100 naêm. Đeán naêm 63 (TCN), 

töôùng La Maõ teân laø Pompey lôïi duïng cuoäc noäi chieán trong xöù 

Giu-đeâ đem quaân đaùnh chieám xöù naøy laøm thuoäc địa. Đeán thôøi 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, nöôùc Giu-đeâ vaãn coøn ôû döôùi söï cai trị cuûa 

quaân La Maõ. Toång traán xöù Giu-đeâ teân laø Phi-Laùt coù lieân heä trong 

vieäc keát aùn töû hình Đöùc Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù.   

Veà kinh teá, xöù Giu-đeâ khoâng đöôïc phoàn thịnh nhö xöù Sa-

ma-ri hay xöù Ga-li-leâ, nhöng xöù Giu-đeâ raát quan troïng veà maët 

chính trị, vaên hoùa vaø toân giaùo, vì nôi naøy coù thaønh Gieâ-ru-sa-

lem, coù đeàn thôø nguy nga đoà soä, coù Toøa Coâng Luaän, coù nhieàu 

nhaân vaät taøi gioûi, coù nhieàu đaûng phaùi chính trị vaø toân giaùo hoaït 

đoäng nhoän nhịp trong daân chuùng. Hôn nöõa, xöù Giu-đeâ coù nhieàu 

di tích lịch söû thöôøng nghe noùi đeán nhö Beát-leâ-hem, queâ höông 

cuûa vua Đa-Vít vaø nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sinh; thaønh Gieâ-

ri-coâ bị Gioâ-sueâ chinh phuïc; vöôøn Gheát-seâ-ma-neâ, nôi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su bị baét vaø đoài Goâ-goâ-tha nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su bị đoùng 

đinh. 

 

H175. Taïi sao trong Kinh Thaùnh goïi ngöôøi Do Thaùi laø ngöôøi 

Heâ-bô-rô, coù luùc goïi laø daân Y-sô-ra-eân hay daân Giu-

đa?   

 

Heâ-bô-rô: AÙp-ra-ham (2166-1991) toå phuï cuûa daân Do 

Thaùi laø ngöôøi A-ram (Phuïc 26:5).Vaøo khoaûng naêm 2091 (TCN), 

AÙp-ra-ham vaø vôï laø Sa-rai theo cha mình rôøi boû U-rô, xöù Canh-

đeâ (I-Raéc) đeå đi đeán kieàu nguï trong xöù Cha-ran. Đang luùc ôû Cha-

ran, Đöùc Chuùa Trôøi hieän đeán baûo AÙp-ra-ham qua Ca-na-an laäp 

nghieäp. Khi AÙp-ra-ham vaø gia đình đeán Ca-na-an. Hoï soáng 
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chung chaï vôùi ngöôøi A-moâ-rít. Daân A-moâ-rít goïi gia đình cuûa 

AÙp-ra-ham laø daân Heâ-bô-rô (Saùng14:13).Chöõ Heâ-bô-rô 

(Ibrýy/Hěbraїs) coù nghĩa laø daân du muïc soáng raøy đaây mai đoù. 

Ngöôøi Do Thaùi cuõng nhaän mình laø ngöôøi Heâ-bô-rô (Gioâ-na 1:9). 

Y-sô-ra-eân: Trong thôøi gian soáng trong xöù Ca-na-an, AÙp-

ra-ham cuøng vôï laø Sa-rai sanh ra Y-saùc (2066- TCN). Y-saùc cuøng 

vôï laø Reâ-be-ca sanh ra EÂ-sau vaø Gia-coáp (2006 -TCN). Gia-coáp 

đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi đoåi teân laïi laø Y-sô-ra-eân. Vaøo khoaûng naêm 

1876 (TCN), Ca-na-an gaëp côn đoùi keùm, Gia-coáp cuõng goïi laø Y-

sô-ra-eân, cuøng gia đình cuûa caùc ngöôøi con di cö qua Ai-caäp sinh 

soáng. Trong thôøi gian soáng ôû Ai-caäp, con chaùu cuûa Gia-coáp sanh 

soâi naûy nôû trôû thaønh moät daân lôùn laáy teân laø Y-sô-ra-eân. Töø đoù, 

ngöôøi Do Thaùi thuoäc con chaùu cuûa Gia-coáp goïi mình laø daân Y-

sô-ra-eân (Saùng 36:31).  

  Giu-đa: Vaøo khoaûng naêm 930 (TCN), vua Sa-loâ-moân 

baêng haø, vöông quoác Do Thaùi bị chia ra mieàn baéc laø vöông quoác 

Y-sô-ra-eân vaø mieàn nam laø vöông quoác Giu-đeâ. Đeán naêm 722 

(TCN), quaân A-si-ri đaùnh chieám vöông quoác Y-sô-ra-eân vaø baét 

ngöôøi Do Thaùi thuoäc möôøi chi phaùi cuûa vöông quoác mieàn baéc 

qua A-si-ri. Trong luùc đoù, vöông quoác Giu-đeâ cuûa chi phaùi Beân-

gia-min vaø Giu-đa vaãn coøn toàn taïi ôû mieàn nam. Daân Do Thaùi 

soáng trong vöông quoác Giu-đeâ đöôïc goïi laø ngöôøi Giu-đa (II 

Vua16:6). Giu-đa theo tieáng La-tinh laø Judaeus. Judaeus coù 

nghĩa laø daân cuûa xöù Giu-đeâ (Judea). Khi ngöôøi đaøn baø Sa-ma-ri 

gaëp Chuùa Gieâ-su taïi gieáng Gia-coáp, ngöôøi đaøn baø naøy goïi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su laø ngöôøi Giu-đa (Giaêng 4:9); ngöôøi Giu-đa cuõng coù 

nghĩa laø ngöôøi Do Thaùi thuoäc chi phaùi Giu-đa. 

Veà sau, chöõ “ngöôøi Giu-đa” (Jew/Do-Thaùi) đöôïc duøng 

đeå goïi taát caû ngöôøi Do Thaùi soáng trong xöù Palestine vaø trong đeá 

quoác La-Maõ. 
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H176. Toøa Coâng Luaän coù töø thôøi naøo vaø goàm coù nhöõng ai? 

 

Moät soá hoïc giaû caên cöù vaøo saùch Daân soá Kyù 11:16 cho 

raèng Toøa Coâng Luaän do Moâi-se thaønh laäp vôùi baûy möôi tröôûng 

laõo đeå giuùp Moâi-se cai trị daân söï Y-sô-ra-eân luùc coøn đang löu laïc 

trong đoàng vaéng. Cuõng coù taøi lieäu cho raèng Toøa Coâng Luaän laø 

moät toøa aùn toái cao đöôïc thaønh laäp trong thôøi cai trị cuûa gia đình 

Ma-ca-beâ (163-63 TCN) vaø toàn taïi đeán thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-

su. 

Tuy nhieân, coù moät soá hoïc giaû khaùc cho raèng vaøo khoaûng 

naêm 432 (TCN), khi đoaøn ngöôøi Do Thaùi bị löu đaøy qua Ba-by-

loân sau cuøng trôû veà đeå taùi laäp laïi quoác gia Y-sô-ra-eân. Neâ-heâ-mi 

đöùng ra thaønh laäp moät Hoäi Đoàng goàm coù 120 thaønh vieân. Hoäi 

Đoàng naøy đaët döôùi quyeàn cuûa thaày teá leã E-xô-ra. Muïc đích cuûa 

vieäc thaønh laäp Hoäi Đoàng naøy laø đeå cai trị daân Y-sô-ra-eân vaø đeå 

đaåy maïnh cuoäc phuïc höng đôøi soáng toân giaùo cuûa ngöôøi Do Thaùi 

hoài höông. Đeán naêm 275 (TCN), Hoäi Đoàng naøy đoåi thaønh Toøa 

Coâng Luaän, do Thaày Caû Thöôïng Phaåm laøm chuû tịch vaø 70 thaønh 

vieân goàm caùc thaønh phaàn sau đaây: 

a. 22 Thaày thoâng giaùo cuûa phaùi Pha-ri-si 

b. 24 Đaïo sĩ thuoäc phaùi Sa-đu-seâ 

c. 24 Tröôûng Laõo 

  Trong thôøi Đeá quoác La Maõ đoâ hoä nöôùc Do Thaùi, Toaø 

Coâng Luaän khoâng đöôïc tham gia vaøo caùc hoaït đoäng chính trị, 

nhöng coù quyeàn keát aùn töû hình toäi nhaân. Baûn aùn töû hình phaûi 

đöôïc Toång traán La Maõ chuaån y môùi đöôïc đem ra thi haønh. 

Naêm 66, daân Do Thaùi noåi leân choáng chaùnh quyeàn La 

Maõ. Đeán naêm 70, quaân La Maõ đaäp tan cuoäc noåi daäy naøy, phaù 

huûy thaønh Gieâ-ru-sa-lem vaø truïc xuaát ngöôøi Do-Thaùi ra khoûi 

nöôùc thì Toøa Coâng Luaän cuõng bị giaûi theå theo bieán coá đoù. 
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H177. Taïi sao ngöôøi Do-thaùi ôû thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su 

khoâng noùi tieáng Do-thaùi (Heâ-bô-rô) maø noùi tieáng A-

ram? 

 

Vaøo khoaûng naêm 2091 (TCN), toå phuï cuûa daân Do-thaùi laø 

AÙp-ra-ham, ngöôøi thuoäc gioáng daân A-ram, noùi tieáng A-ram, rôøi 

boû U-rô thuoäc xöù Canh-đeâ, nay laø I-raéc, đeå đi đeán xöù Ca-na-an 

kieàu nguï. Ngöôøi ta khoâng bieát đeán luùc naøo con chaùu cuûa AÙp-ra-

ham boû ngoân ngöõ A-ram đeå duøng ngoân ngöõ Heâ-bô-rô, töùc laø 

ngoân ngöõ cuûa ngöôøi Do Thaùi. Nhöng vaøo naêm 1888, caùc nhaø 

khaûo coå đaõ tìm thaáy taïi Ai-caäp caùc baûng đaù khaéc chöõ Heâ-bô-rô ôû 

khoaûng theá kyû XV hay XVI (TCN). 

Naêm  586 (TCN), vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa xöù Canh-đeâ 

xua quaân đaùnh chieám xöù Giu-đeâ cuûa ngöôøi Do Thaùi Giu-đa, baét 

daân Do-thaùi Giu-đa đem veà Ba-by-loân laøm phu tuø (II Söû 36:17-

20). Đeán naêm 539 (TCN), vua Si-ru cuûa Phe-rô-sô (Ba-tö) đaùnh 

chieám Ba-by-loân. Vua Si-ru cho daân Do-thaùi hoài höông (II Söû 

36:23). Sau 48 naêm bị löu đaøy ôû Ba-by-loân, đa soá daân Do-thaùi 

quen noùi tieáng A-ram cuûa xöù Canh-đeâ; tieáng Heâ-bô-rô khoâng 

coøn thoâng duïng trong daân chuùng Do-thaùi nöõa. Khi trôû veà Ca-na-

an hoï tieáp tuïc noùi tieáng A-ram cho đeán thôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

Tieáng A-ram laø moät ngoân ngöõ thoâng duïng cuûa haàu heát ngöôøi Do-

thaùi vaøo thôøi baáy giôø. Saùch Ma-thi-ô laø Phuùc AÂm duy nhöùt vieát 

baèng ngoân ngöõ A-ram cho đoäc giaû laø ngöôøi Do thaùi. 

 

H178. Luùc naøo Ca-na-an đoåi teân laïi laø Palestine? 

 

Vaøo khoaûng naêm 2091 (TCN), luùc AÙp-ram 75 tuoåi, Đöùc 

Chuùa Trôøi hieän ra baûo AÙp-ram rôøi boû Cha-ran đeå đi đeán vuøng 

đaát Ca-na-an. Chuùa höùa seõ ban cho AÙp-ram vaø doøng doõi oâng đaát 

Ca-na-an laøm saûn nghieäp. AÙp-ram nghe theo lôøi Chuùa, cuøng vôï 

laø Sa-rai, rôøi Cha-ran đeán định cö ôû Ca-na-an. 
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AÙp-ram đöôïc Chuùa đoåi teân laø AÙp-ra-ham, AÙp-ra-ham 

sanh Y-saùc vaøo naêm 2066 (TCN). Y-saùc sanh EÂ-sau vaø Gia-coáp 

vaøo naêm 2006 TCN. Gia-coáp, cuõng goïi laø Y-sô-ra-eân, coù 12 

ngöôøi con trai. Đeán naêm 1876 (TCN), Ca-na-an gaëp côn đoùi keùm 

lôùn, neân Gia-coáp cuøng 70 ngöôøi thuoäc gia đình cuûa caùc ngöôøi con 

rôøi boû Ca-na-an đeå đi đeán xöù EÂ-díp-toâ (Ai-caäp) kieàu nguï. 

Sau 430 naêm soáng ôû xöù EÂ-díp-toâ, con chaùu Gia-coáp trôû 

thaønh moät gioáng daân goàm coù khoaûng gaàn 2.000.000 ngöôøi, laáy 

teân laø daân Y-sô-ra-eân, ngöôøi Vieät goïi laø daân  Do-thaùi. 

Naêm 1446 (TCN), döôùi söï laõnh đaïo cuûa Moâi-se, daân Y-

sô-ra-eân rôøi xöù EÂ-díp-toâ (Ai-caäp) đeå trôû veà Ca-na-an. Naêm 1406 

(TCN) Moâi-se qua đôøi, Gioâ-sueâ leân thay theá chỉ huy đaùnh chieám 

laïi Ca-na-an đeå thaønh laäp quoác gia Y-sô-ra-eân treân đaát Ca-na-an. 

Đeán naêm 63 (TCN), töôùng La Maõ laø Pompey đem quaân đaùnh 

chieám xöù Giu-đeâ cuûa Y-sô-ra-eân ôû Ca-na-an đeå laøm thuoäc địa 

cho đeá quoác La Maõ. 

  Đeán naêm 66 (SC), ngöôøi Do-thaùi noåi leân choáng quyeàn 

cai trị cuûa ngöôøi La Maõ, cuoäc noåi daäy đaõ bị töôùng Titus cuûa La 

Maõ đaäp tan vaøo naêm 70 (SC). Töôùng Titus taøn phaù Gieâ-ru-sa-

lem, đuoåi ngöôøi Do-thaùi ra khoûi Ca-na-an, xoùa boû quoác gia Do-

thaùi vaø teân Ca-na-an, roài đaët teân laïi cho khu vöïc naøy laø Palestine 

laø teân cuûa daân Phi-li-tin goïi vuøng  đaát naøy. 

 

H179. Taïi sao ngöôøi Do Thaùi đaët teân quoác gia mình laø Y-sô-

ra-eân? 

 

Sau khi Gia-coáp vaät loän vôùi Đöùc Chuùa Trôøi taïi nuùi Pheâ-

ni-eân, Gia-coáp đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi đoåi teân laïi laø Y-sô-ra-eân 

(Yisraâ’eâl). Y-sô-ra-eân coù nghĩa laø vaät loän cuøng Đöùc Chuùa Trôøi 

(Saùng 32:28). Vì đaát Ca-na-an bị côn đoùi keùm, neân vaøo khoaûng 

naêm 1876 (TCN), Gia-coáp cuøng gia đình cuûa caùc ngöôøi con qua 

Ai-caäp sinh soáng. Sau 430 naêm soáng beân Ai-caäp, haäu töï cuûa Gia-

coáp trôû neân đoâng đuùc laáy teân laø daân Y-sô-ra-eân. Đeán naêm 1446 
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(TCN), Đöùc Chuùa Trôøi choïn Moâi-se laõnh đaïo daân Y-sô-ra-eân đeå 

đöa daãn daân naøy ra khoûi xöù Ai-caäp trôû laïi Ca-na-an. Sau khi 

chieám đöôïc Ca-na-an, ngöôøi Do-thaùi thaønh laäp quoác gia mình 

laáy teân laøY-sô-ra-eân. 

Đeán naêm 930 (TCN), vua Sa-loâ-moân baêng haø, quoác gia 

Y-sô-ra-eân bị chia ra laøm hai. Chi phaùi Giu-đa vaø Beân-gia-min 

thaønh laäp Vöông Quoác Mieàn Nam laáy teân laø Giu-đeâ. Möôøi chi 

phaùi coøn laïi thaønh laäp Vöông Quoác Mieàn Baéc ôû xöù Sa-ma-ri, giöõ 

teân cuõ laø Y-sô-ra-eân. 

Đeán naêm 722 (TCN), vua A-si-ri, nay laø I-raéc, đaùnh 

chieám vaø tieâu dieät Vöông Quoác Mieàn  Baéc, thì  teân Y-sô-ra-eân 

coù luùc đöôïc duøng đeå goïi Vöông Quoác Mieàn Nam maø tröôùc đaây 

coù teân laø Giu-đeâ. 

Đeán naêm 66 (SC), ngöôøi Do-thaùi noåi daäy choáng quyeàn 

đoâ hoä cuûa ngöôøi La Maõ. Đeán naêm 70 (SC), quaân La-Maõ đaäp tan 

cuoäc noåi daäy, đuoåi ngöôøi Do-thaùi ra khoûi nöôùc soáng löu vong, 

xoùa boû quoác gia Y-sô-ra-eân treân baûn đoà theá giôùi. 

Sau gaàn 2000 naêm daân Do thaùi phaûi soáng löu laïc khaép 

nôi treân theá giôùi. Đeán naêm 1948, Lieân Hieäp Quoác cho ngöôøi Do-

thaùi löu vong trôû veà Palestine (Ca-na-an) thaønh laäp laïi quoác gia 

Do-thaùi. Ngöôøi Do-thaùi laïi đaët teân quoác gia môùi cuûa mình vôùi 

teân cuõ laø Y-SÔ-RA-EÂN, teân maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ ban cho toå 

phuï hoï laø Gia-coáp trong thôøi Cöïu Öôùc. 

 

H180. Chi phaùi naøo cuûa daân Do-thaùi bị maát; chi phaùi naøo 

coøn toàn taïi đeán ngaøy nay?  

 

Naêm 722 (TCN), vua A-si-ri (I-raéc) xua quaân đaùnh 

chieám Sa-ma-ri, Vöông Quoác Mieàn Baéc cuûa möôøi chi phaùi Y-sô-

ra-eân (Ru-beân, Si-meâ-oân, Y-sa-ca, Sa-bu-loân, EÙp-ra-im, Ma-na-

se, Đan, A-se, Gaùt, Neùp-ta-li). Vua A-si-ri löu đaøy ngöôøi Y-sô-

ra-eân qua xöù A-si-ri vaø Meâ-đi (II Vua 17:5). Vua A-si-ri đem 

ngöôøi töø caùc thuoäc địa đeán cö nguï trong xöù Sa-ma-ri. Soá ngöôøi 
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Do-thaùi thuoäc möôøi chi phaùi cuûa Vöông Quoác Mieàn Baéc bị đaøy 

qua A-si-ri vaø Meâ-đi bị đoàng hoùa vôùi daân địa phöông, neân bị coi 

laø 10 chi phaùi bị thaát laïc hay maát toâng tích töø ngaøy đoù cho đeán 

nay. 

Naêm 586 (TCN), vua Ba-by-loân đaùnh chieám xöù Giu-đeâ, 

Vöông Quoác Mieàn Nam cuûa chi phaùi Giu-đa vaø Beân-gia-min. 

Vua Ba-by-loân baét chi phaùi Giu-đa vaø Beân-gia-min löu đaøy qua 

Ba-by-loân. Đeán naêm 539 (TCN), vua Phe-rô-sô (Ba-tö) đaùnh 

chieám Ba-by-loân. Qua naêm sau, vua Phe-rô-sô cho chi phaùi Giu-

đa vaø Beân-gia-min hoài höông laäp laïi xöù Giu-đeâ. Chỉ coù chi phaùi 

Giu-đa vaø Beân-gia-min naøy coøn toàn taïi đeå duy trì gioáng daân Do 

Thaùi cho đeán ngaøy nay.  

 

H181. Chöùc vuï naøo goïi laø “chöùc vuï chịu xöùc daàu?”  

 

Kinh thaùnh Vieät Ngöõ, saùch Đa-ni-eân 9:26 coù đeà caäp đeán 

chöùc vuï vôùi danh hieäu “Đaáng chịu xöùc daàu” (Anointed One). 

Saùch I Sa-mu-eân 26:11 coù đeà caäp đeán chöùc vuï vôùi danh hieäu “Keû 

chịu xöùc daàu cuûa Chuùa” (The Lord’s Anointed)  

            “Đaáng chịu xöùc daàu”  coù nghĩa laø Đaáng Meâ-si, ( Heâ-bô-

rô: Maâshiyach) hay Đöùc Ki-toâ (Hy-laïp: Christos). Kinh Thaùnh 

Tin Laønh Vieät Ngöõ goïi laø Đaáng Christ. Ngöôøi Do Thaùi tin raèng 

Đöùc Chuùa Trôøi seõ daáy leân“Đaáng chịu xöùc daàu” töùc laø Đaáng 

Meâ-si, Đöùc Ki-toâ hay  Đaáng Christ đeå giaûi cöùu daân toäc hoï khoûi 

söï aùp böùc cuûa ngoaïi bang vaø cöùu daân toäc hoï khoûi voøng toäi loãi. 

 Danh hieäu “Đaáng chịu xöùc daàu”  daønh rieâng cho Đaáng 

Meâ-si, Đöùc Ki-toâ hay Đaáng Christ. 

Danh hieäu “keû chịu xöùc daàu cuûa Chuùa” daønh cho ba 

chöùc vuï sau đaây: 

a. Thaày teá leã đaïi dieän daân söï Y-sô-ra-eân  daâng sinh teá 

chuoäc toäi trong thôøi Cöïu Öôùc (Xuaát 29:7). 

b. Vua đaïi dieän Đöùc Chuùa Trôøi cai trị tuyeån daân Y-sô-

ra-eân (I Sa 10:1). 
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c. Tieân tri  đaïi dieän Đöùc Chuùa Trôøi đeå tieáp xuùc vaø ban 

phaùt caùc maïng leänh cuøng lôøi tieân tri cho daân toäc Y-

sô-ra-eân (I Vua19:16). 

Kinh Thaùnh chỉ ghi  3 chöùc vuï keå treân môùi đöôïc mang 

danh hieäu laø “keû chịu xöùc daàu cuûa Chuùa” maø vua Đa-vít đeà caäp 

ôû I Sa 26:11, “chôù cho toâi tra tay vaøo keû chịu xöùc daàu cuûa 

Ngaøi.” Ngoaøi 3 chöùc vuï naøy, khoâng coù chöùc vuï naøo khaùc đöôïc 

keå laø chöùc vuï cuûa “keû chịu xöùc daàu cuûa Chuùa.” 

 

H182. Taïi sao daân Do Thaùi khoâng aên thịt thuù vaät cheát ngoät? 

 

Theo luaät phaùp ghi trong saùch Leâ-vi-kyù 7:23-26, Đöùc 

Chuùa Trôøi caám daân Do Thaùi aên môõ chieân hay môõ deâ. Daân Do 

Thaùi phaûi đeå rieâng môõ chieân hay môõ deâ laøm cuûa leã thieâu daâng 

leân Đöùc Gieâ-hoâ-va. Chuùa cuõng caám daân Do Thaùi aên huyeát cuûa 

loaøi chim hay suùc vaät “vì sanh maïng cuûa xaùc thịt ôû trong 

huyeát”(Leâ-vi 17:11). 

Ngöôøi Do Thaùi khoâng aên thịt cuûa thuù vaät cheát ngoät vì 

trong thịt thuù vaät cheát ngoät coøn tích tröõ huyeát trong đoù. Thuù vaät 

cheát ngoät laø loaïi thuù bị gieát cheát khoâng đuùng theo phöông phaùp 

gieát thuù vaät đeå aên thịt cuûa Do Thaùi Giaùo maø huyeát chöa chaûy ra 

heát. Nhöõng thuù vaät bị Do Thaùi Giaùo keå laø cheát ngoät laø nhöõng thuù 

vaät bị gieát cheát vì bị vaën coå, bị thaét coå, bị traán nöôùc, bị cheát đuoái, 

bị đaùnh cheát, bị baén hay bị đaâm cheát, bị xe caùn hay bị đieän giöït, 

bị raén caén hay bị bịnh cheát . v. v. Caùc loaïi thịt baøy baùn ôû chôï 

hieän nay đeàu bị ngöôøi theo daïo Do Thaùi keå laø thịt cuûa thuù vaät 

“cheát ngoät,” khoâng thích hôïp đeå ngöôøi theo đaïo Do Thaùi tieâu thuï 

theo luaät phaùp Moâi-se. 
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H183. Quaân lính giaûi Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán thaày caû thöôïng 

phaåm Cai-phe. Chöùc vuï thaày caû thöôïng phaåm coù töø 

thôøi naøo?  

 

Chöùc vuï thaày caû thöôïng phaåm (Giaêng 18:19) hay thaày teá 

leã thöôïng phaåm (II Vua 22:4) laø moät chöùc vuï coù töø thôøi Moâi-se. 

Theo saùch Xuaát-EÂ-díp-toâ-Kyù 28:3 cho bieát, Đöùc Chuùa Trôøi chỉ 

thị Moâi-se choïn anh mình laø A-roân laøm thaày teá leã thöôïng phaåm 

đaàu tieân cho daân Y-sô-ra-eân. Khi A-roân qua đôøi, ngöôøi con trai 

cuûa A-roân teân laø EÂ-leâ-a-sa đöôïc Chuùa đöa leân thay theá A-roân 

(Daân 20:28). Töø đoù veà sau, haäu töï cuûa thaày teá leã thöôïng phaåm EÂ-

leâ-a-sa tieáp tuïc naém giöõ chöùc vuï thaày teá leã thöôïng phaåm baèng 

caùch cha truyeàn con noái (Xuaát 29:9). 

Nhieäm vuï chính cuûa thaày teá leã thöôïng phaåm laø lo caùc 

vieäc thuoäc veà toân giaùo nhö đieàu haønh caùc leã nghi thôø phöôïng 

trong đeàn thôø Đöùc Chuùa Trôøi. Chỉ thaày teá leã thöôïng phaåm môùi 

đöôïc pheùp vaøo nôi Chí Thaùnh trong đeàn thôø, moãi naêm moät laàn, 

đeå daâng sinh teá chuoäc toäi cho chính mình vaø cho daân söï Y-sô-ra-

eân (Heâ 9:7). Thaày teá leã thöôïng phaåm coù đaëc aân tröïc tieáp caàu vaán 

Đöùc Chuùa Trôøi, nhöng khoâng coù quyeàn treân daân chuùng Y-sô-ra-

eân veà maët phaùp lyù; coù nghĩa laø thaày teá leã thöôïng phaåm khoâng coù 

quyeàn xeùt xöû hay keát toäi daân Y-sô-ra-eân.  

Trong thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, quoác gia Do Thaùi ôû 

döôùi quyeàn đoâ hoä cuûa ngöôøi La Maõ. Chöùc vuï thaày teá leã thöôïng 

phaåm hay thaày caû thöôïng phaåm do chính quyeàn La Maõ chỉ định. 

Trong thôøi naøy, thaày caû thöôïng phaåm coøn giöõ theâm chöùc vuï chuû 

tịch Toøa Coâng Luaän, moät toøa aùn toái cao cuûa ngöôøi Do Thaùi, coù 

quyeàn keát aùn töû hình bị can. (Baûn aùn töû hình chỉ đöôïc thi haønh 

neáu toång traán La Maõ chuaån y).  

Vaøo naêm 6 (SC), Qui-ri-ni-u, toång traán xöù Sy-ri boå nhieäm 

An-ne laøm thaày caû thöôïng phaåm cho xöù Giu-đeâ. Đeán naêm 15, 

An-ne bị toång traán xöù Giu-đeâ laø Valerius Gratus giaûi nhieäm. Con 

cuûa An-ne laø Eleazar đöôïc đeà cöû laøm thaày caû thöôïng phaåm thay 



Do Thaùi & Do Thaùi Giaùo 

 

289 

theá An-ne töø naêm 16 đeán naêm 17. Sau đoù, Valerius Gratus, toång 

traán xöù Giu-đeâ, đeà cöû Cai-phe, con reå cuûa An-ne, thuoäc tröôøng 

phaùi Sa-đu-seâ, laøm thaày caû thöôïng phaåm cho xöù Giu-đeâ. Cai-phe 

laøm thaày caû thöôïng phaåm töø naêm 18 đeán naêm 36 thì bị toaøn 

quyeàn Vitellius baõi nhieäm. Con cuûa An-ne teân laø Jonathan đöôïc 

đeà cöû leân laøm thaày caû thöôïng phaåm töø naêm 36 đeán naêm 37. Keá 

đoù, con cuûa An-ne teân laø Theophilus đöôïc đeà cöû leân laøm thaày caû 

thöôïng phaåm töø naêm 37 đeán naêm 41. Naêm 42, ngöôøi con cuûa An-

ne teân laø Matthias đöôïc đeà cöû laøm thaày caû thöôïng phaåm thay theá 

Theophilus. Đeán naêm 61, moät ngöôøi con cuûa An-ne teân laø Annas 

đöôïc đeà cöû laøm thaày caû thöôïng phaåm. Đeán naêm 65, moät ngöôøi 

con cuûa Theophilus, chaùu noäi cuûa An-ne, teân laø Matthias đöôïc 

đeà cöû laøm thaày caû thöôïng phaåm cho đeán naêm 66. 

Naêm 66, daân Do Thaùi noåi leân choáng quyeàn đoâ hoä cuûa 

ngöôøi La Maõ. Hoaøng đeá La Maõ đem quaân đeán đaäp tan cuoäc noåi 

daäy vaøo naêm 70. Quaân La Maõ phaù huûy đeàn thôø Đöùc Chuùa Trôøi 

taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Ngöôøi Do Thaùi bị đuoåi ra khoûi xöù, chöùc 

vuï thaày caû thöôïng phaåm vaø Toøa Coâng Luaän cuõng chaám döùt hoaït 

đoäng töø bieán coá đoù cho đeán nay.  

A-roân laø thaày teá leã thöôïng phaåm đaàu tieân, Matthias laø 

thaày teá leã thöôïng phaåm sau cuøng cuûa daân Y-sô-ra-eân.  

 

H184. Ngöôøi Pha-ri-si laø thaønh phaàn naøo trong xaõ hoäi Do 

Thaùi? 

 

 Moân phaùi Pha-ri-si laø hieän thaân cuûa tröôøng phaùi Hasidim 

hay Chasidim. Moân phaùi naøy coù maët trong xaõ hoäi Do Thaùi töø theá 

kyû thöù hai tröôùc coâng nguyeân. Trong thôøi John Hyrcanus (134-

104 TCN) laøm thaày teá leã thöôïng phaåm xöù Giu-đeâ, moân phaùi 

Hasidim hay Chasidim đoåi teân laïi laø Pha-ri-si coù nghĩa laø moân 

phaùi “Bieät Laäp.” 

  Moân phaùi Pha-ri-si chuù troïng veà toân giaùo hôn chính trị. 

Hoï choáng laïi söï đoâ hoä cuûa đeá quoác La Maõ vaø vaên hoùa Hy Laïp 
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xaâm nhaäp vaøo xaõ hoäi Do Thaùi. Moân phaùi Pha-ri-si cho raèng chaáp 

nhaän söï cai trị cuûa đeá quoác La Maõ laø choái boû söï cai trị cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi vaø chaáp nhaän vaên hoùa Hy Laïp laø laøm baïi hoaïi Do 

Thaùi Giaùo, moät toân giaùo maø hoï toân suøng vaø haõnh dieän do toå tieân 

löu laïi. 

  Moân phaùi Pha-ri-si tuyeät đoái tuaân theo vaø heát loøng baûo 

toàn luaät phaùp Moâi-se vaø caùc taäp tuïc coå truyeàn cuûa daân toäc Do 

Thaùi. Moân phaùi Pha-ri-si thöôøng baát đoàng quan đieåm veà giaùo lyù 

vaø chính trị vôùi moân phaùi Sa-đu-seâ. Moân phaùi Pha-ri-si tin coù söï 

soáng laïi cuûa keû cheát (CV23:6) coù thieân söù vaø thaàn linh (CV23:8). 

Traùi laïi, moân phaùi Sa-đu-seâ khoâng tin coù thaàn linh, thieân söù hay 

coù söï soáng laïi cuûa keû cheát, nhöng chaáp nhaän neàn cai trị cuûa đeá 

quoác La Maõ vaø vaên hoùa Hy Laïp.  

Moân phaùi Sa-đu-seâ tan raõ khi thaønh Gieâ-ru-sa-lem bị quaân 

La Maõ phaù huûy naêm 70. Nhöng moân phaùi Pha-ri-si vaãn coøn toàn 

taïi vôùi Coäng Đoàng Do Thaùi. Hoï coù coâng lôùn trong vieäc duy trì 

Do Thaùi Giaùo cho đeán ngaøy nay.  

 

H185. Ngöôøi Sa-đu-seâ laø thaønh phaàn naøo trong xaõ hoäi Do 

Thaùi? 

 

Moân phaùi Sa-đu-seâ coù töø theá kyû thöù nhaát tröôùc Coâng 

Nguyeân. Moân phaùi Sa-đu-seâ chỉ chaáp nhaän Nguõ kinh Moâi-se. Hoï 

chuù troïng caùc vieäc thuoäc veà chính trị hôn toân giaùo. Hoï uûng hoä 

cheá đoä cai trị cuûa đeá quoác La Maõ aùp đaët treân quoác gia Do Thaùi, 

vaø söï du nhaäp vaên hoùa Hy Laïp vaøo xaõ hoäi Do Thaùi. Moân phaùi 

Sa-đu-seâ thöôøng khoâng đoàng yù vôùi moân phaùi Pha-ri-si veà vieäc 

thoâng giaûi vaø aùp duïng luaät phaùp Moâi-se. 

Moân phaùi Sa-đu-seâ khoâng tin coù söï soáng laïi cuûa thaân theå 

vaø söï soáng đôøi đôøi. Hoï cuõng khoâng tin coù thieân söù vaø thaàn linh 

(spirit) nhö moân phaùi Pha-ri-si (CV23:8). 

 Moân phaùi Sa-đu-seâ goàm thaønh phaàn quí phaùi, địa chuû 

giaøu coù cuûa xaõ hoäi Do Thaùi, neân hoï chieám nhieàu địa vị quan 
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troïng trong xaõ hoäi vaø toân giaùo nhö chöùc vuï thaày caû thöôïng phaåm 

cuûa Toøa Coâng Luaän. 

Đeå baûo veä taøi saûn vaø quyeàn löïc, moân phaùi Sa-đu-seâ tích 

cöïc hoã trôï chaùnh quyeàn La Maõ đaøn aùp caùc cuoäc noåi daäy cuûa daân 

Do Thaùi nhaèm laät đoå cheá đoä cai trị cuûa La Maõ. 

Đeán naêm 70, đeå traû thuø cho cuoäc noåi daäy choáng chính 

quyeàn La Maõ cuûa ngöôøi Do Thaùi, quaân La Maõ phaù huûy đeàn thôø 

vaø thaønh Gieâ-ru-sa-lem, đuoåi daân Do Thaùi ra khoûi xöù, thì moân 

phaùi Sa-đu-seâ cuõng tan raõ theo vaän nöôùc Do Thaùi töø đoù. 

 

H186. Caùc thaày thoâng giaùo laø thaønh phaàn naøo trong xaõ hoäi 

Do Thaùi (Ma 23:27)?                               

 

Vaøo naêm 586(TCN), vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa xöù Canh-

đeâ (I-raéc) xua quaân đaùnh chieám xöù Giu-đeâ, phaù huûy thaønh Gieâ-

ru-sa-lem vaø baét ngöôøi Do Thaùi Giu-đa löu đaøy qua Ba-by-loân 

laøm phu tuø (II Söû 36:17-21). Tröôùc khi ngöôøi Do Thaùi Giu-đa bị 

vua Neâ-bu-caùt-neát-sa löu đaøy qua Ba-by-loân thì caùc thaày thoâng 

giaùo laø nhöõng kyù luïc, thö kyù hay vaên sĩ chuyeân moân ghi cheùp 

hay soaïn thaûo caùc vaên kieän hay vaên thö trong xaõ hoäi Do Thaùi. 

Đeán naêm 539 (TCN) vua Phe-rô-sô (Ba-Tö) đaùnh chieám 

Ba-by-loân. Qua naêm sau, vua Phe-rô-sô cho đoaøn ngöôøi Do Thaùi 

Giu-đa thöù nhaát hoài höông veà Gieâ-ru-sa-lem, ôû döôùi quyeàn laõnh 

đaïo cuûa Xoâ-roâ-ba-beân (E-xô-ra 2:1-2). Đeán naêm 458 (TCN), 

thaày teá leã E-xô-ra höôùng daãn đoaøn ngöôøi Do Thaùi Giu-đa thöù nhì 

trôû veà Gieâ-ru-sa-lem. Khi veà đeán đöôïc coá höông, E-xô-ra giao 

nhieäm vuï sao cheùp vaø phieân dịch boä saùch luaät phaùp Nguõ Kinh 

Moâi-se töø tieáng Heâ-bô-rô ra tieáng A-ram cho caùc thaày thoâng 

giaùo. Sôû dĩ, hoï phaûi dịch Nguõ Kinh Moâi-se töø tieáng Heâ-bô-rô ra 

tieáng A-ram, vì sau 128 naêm bị löu đaøy ra khoûi xöù, haàu heát ngöôøi 

Do Thaùi Giu-đa khoâng coøn duøng tieáng Heâ-bô-rô, đa soá đeàu quen 

noùi tieáng A-ram cuûa xöù Canh-đeâ. 
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Nhôø vaøo vieäc sao cheùp vaø thoâng dịch caùc saùch luaät phaùp 

cuûa Moâi-se haèng ngaøy, laøm cho caùc thaày thoâng giaùo am hieåu 

luaät phaùp Moâi-se raát tỉ mỉ vaø töôøng taän  neân hoï trôû thaønh caùc 

thaày daïy luaät cuûa daân Do Thaùi (E-xô 7:12-16). Caùc quyeát định 

cuûa hoï veà caùch thöùc thi haønh luaät phaùp trôû thaønh luaät truyeàn 

mieäng hay lôøi truyeàn khaåu (Ma 15:2). 

Đeán thôøi Taân Öôùc, caùc thaày thoâng giaùo laø nhöõng thaønh 

vieân xuaát thaân töø tröôøng phaùi Pha-ri-si vaø Sa-đu-seâ. Hoï laø nhöõng 

hoïc giaû thaàn đaïo, chuyeân moân sao cheùp, thoâng giaûi, giaûng daïy 

vaø baûo toàn luaät phaùp Moâi-se, neân đöôïc ngöôøi Do Thaùi kính neå. 

Hoï thöôøng đöôïc daân Do Thaùi goïi laø thaày daïy luaät (Lu 5:17) hay 

thaày thoâng thaùi (Lu 2:46). Caùc thaày thoâng giaùo cuõng coù chaân 

trong Toøa Coâng Luaän đeå xeùt xöû caùc tröôøng hôïp vi phaïm luaät 

phaùp cuûa Do Thaùi Giaùo. 

Caùc thaày thoâng giaùo cuûa tröôøng phaùi Pha-ri-si thöôøng 

xuyeân coù nhöõng baát đoàng veà vieäc thoâng giaûi vaø aùp duïng luaät 

phaùp Moâi-se vôùi caùc thaày thoâng giaùo cuûa tröôøng phaùi Sa-đu-seâ. 

Caùc thaày thoâng giaùo thöôøng coù thaùi đoä khinh deå Đöùc 

Chuùa Gieâ-su, khi Ngaøi giao thieäp aên uoáng cuøng baøn vôùi caùc 

ngöôøi toäi loãi cuûa xaõ hoäi Do Thaùi. Đöùc Chuùa Gieâ-su quôû traùch caùc 

thaày thoâng giaùo laø keû giaû hình, vì hoï chỉ chuù troïng vieäc tuaân giöõ 

caùc nghi thöùc toân giaùo, nhöng thieáu tình thöông yeâu ngöôøi đoàng 

loaïi cuûa mình (Ma 23:23).  

Sau cuoäc noåi daäy baát thaønh cuûa ngöôøi Do Thaùi vaøo naêm 

66, quaân La Maõ đaäp phaù thaønh Gieâ-ru-sa-lem, đuoåi ngöôøi Do 

Thaùi ra khoûi xöù löu laïc khaép nôi. Tuy vaäy, nhoùm thaày thoâng giaùo 

vaãn toàn taïi trong daân chuùng Do Thaùi. Hoï coù coâng duy trì Do Thaùi 

Giaùo cho đeán ngaøy nay. Baây giôø, ngöôøi Do Thaùi goïi caùc thaày 

thoâng giaùo laø caùc Ra-bi. 
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H187. Bôûi nguyeân do naøo Heâ-roát laø ngöôøi AÛ-Raäp đöôïc laøm 

vua cuûa daân Do Thaùi? 

 

Vaøo naêm 336 (TCN), A-Lịch-Sôn Đaïi-đeá vöøa troøn 20 

tuoåi, xua quaân chinh phuïc caùc thuoäc địa cuûa A-si-ri, Ba-by-loân 

vaø Ba-Tö. Đeán naêm 332 (TCN), A-Lịch-sôn đaùnh chieám đöôïc xöù 

Giu-đeâ, nguyeân laø thuoäc địa cuûa Ba-Tö. Đeán naêm 323 (TCN), A-

Lịch-Sôn baêng haø, xöù Giu-đeâ trôû thaønh thuoäc địa cuûa Sy-ri. Đeán 

naêm 301 (TCN ) xöù Giu-đeâ trôû thaønh thuoäc địa cuûa Ai-Caäp. Naêm 

198 TCN, Sy-ri đaùnh taùi chieám xöù Giu-đeâ laøm thuoäc địa.  

Vua Sy-ri laø Antiochus IV (175-164 -TCN) baét ngöôøi Do 

Thaùi boû Do Thaùi Giaùo, khoâng đöôïc thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi, 

khoâng đöôïc giöõ luaät phaùp Moâi-se, khoâng đöôïc nghỉ laøm vieäc 

trong ngaøy Sa-baùt, khoâng đöôïc kieâng cöû aên thịt thuù vaät oâ ueá. Ai 

baát tuaân leänh cuûa vua đeàu bị xöû töû. Ai laøm pheùp caét bì cho con 

treû theo luaät Moâi-se thì caû gia đình đeàu bị töû hình (I Ma-ca-beâ 

2:1). 

Vì khoâng chịu noåi söï cai trị haø khaéc cuûa vua Sy-ri, neân 

đeán naêm 167 (TCN), thaày teá leã Ma-tha-thia cuøng naêm ngöôøi con 

trai noåi leân laõnh đaïo cuoäc caùch maïng choáng laïi chaùnh quyeàn Sy-

ri đeå giaønh đoäc laäp. Đeán naêm 166 (TCN), thaày teá leã Ma-tha-thia 

qua đôøi. Ngöôøi con trai teân Giu-đa, cuõng goïi laø Ma-ca-beâ leân 

thay theá cha, laõnh đaïo đöa cuoäc caùch maïng đeán thaønh coâng vaøo 

naêm 163 TCN. Doøng doõi Ma-ca-beâ thay phieân nhau cai trị nöôùc 

Giu-đeâ cho đeán naêm 63 (TCN). 

Đeán giöõa theá kyû I (TCN), nhoùm Ma-ca-beâ suy thoaùi vì 

tham nhuõng. Đeán naêm 67 (TCN), nöõ hoaøng Alexandra qua đôøi. 

Hoaøng töû Hyrcanus vaø Aritubulus tranh giaønh nhau ngoâi vua xöù 

Giu-đeâ, neân sanh ra cuoäc noäi chieán töông taøn. 

Naêm 63 (TCN) Töôùng La Maõ laø Pompey lôïi duïng cuoäc 

noäi chieán, đem quaân đaùnh chieám xöù Giu đeâ. Naêm 47 (TCN) 

Hoaøng đeá La Maõ Julius chỉ định Antipater laøm toång traán xöù Giu-
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đeâ. Antipater laø con cuûa toång traán xöù Y-đu-meâ, thuoäc doøng doõi 

cuûa EÂ-sau, daân cuûa xöù Y-đu-meâ (EÂ-đoâm). 

Sau khi laøm toång traán đöôïc hai naêm, Antipater bị đaàu 

đoäc cheát, đeå laïi hai ngöôøi con teân laø Pha-sel vaø Heâ-roát. Chính 

quyeàn La Maõ chỉ định Pha-sel laøm toaøn quyeàn xöù Giu-đeâ vaø Heâ-

roát laøm toaøn quyeàn xöù Ga-li-leâ. 

Con cuûa Aritubulus laø Antigon noåi leân đaùnh Pha-sel vaø 

Heâ-roát đeå giaønh đoäc laäp cho daân Do Thaùi. Antigon baét soáng 

đöôïc Pha-sel, nhöng Heâ-roát chaïy thoaùt đöôïc đeán La Maõ caàu cöùu. 

Hoaøng trieàu La Maõ giuùp Heâ-roát binh thuyeàn đeå trôû veà nöôùc. Hai 

naêm sau, quaân Heâ-roát gieát đöôïc Antigon roài tieán chieám Gieâ-ru-

sa-lem. 

 Đeán naêm 39 (TCN), thöôïng vieän La Maõ chaáp thuaän cho 

Heâ-roát laøm vua cai trị xöù Giu-đeâ vaø Y-đu-meâ. Caùc söû gia goïi 

oâng laø Heâ-roát Đaïi-đeá đeå khoâng laãn loän vôùi caùc vua con cuûa Heâ-

roát leân keá vị. Heâ-roát Đaïi-đeá thaät söï cai trị xöù Do Thaùi töø naêm 37 

(TCN )cho đeán thaùng tö naêm 4 (TCN) thì vua Heâ-roát qua đôøi taïi 

thaønh Gieâ-ri-coâ, höôûng thoï đöôïc khoaûng 69 tuoåi. 

Heâ-roát Đaïi-đeá laø ngöôøi tìm kieám haøi nhi Gieâ-su đeå saùt 

haïi (Ma 2:13), neân đaõ ra leänh taøn saùt heát treû em trai töø hai tuoåi 

trôû xuoáng ôû thaønh Beát-leâ-hem (Ma 2:16). 

 

H188. Laøm caùch naøo đeå phaân bieät caùc vua Heâ-roát trong 

Taân Öôùc? 

 

Heâ-roát Đaïi-đeá laø con cuûa Antipater, toång traán xöù Giu-đeâ. 

Heâ-roát Đaïi-đeá sanh naêm 73 (TCN) taïi xöù Palestine. Cha meï cuûa 

Heâ-roát đeàu laø ngöôøi EÂ-đoâm (AÛ-Raäp). Heâ-roát Đaïi-đeá coù 10 ngöôøi 

vôï, 8 con trai vaø 6 con gaùi. Đeå giöõ vöõng ngai vaøng, Heâ-roát Đaïi-

đeá đaõ gieát cheát hai ngöôøi vôï teân laø Mariamne vaø A-le-xan-ra vaø 

boán ngöôøi con trai teân laø Hyrcan II, A-rít-toâ-bu-lu, EÂ-le-xan-dra 

vaø Antipater. 
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Đeán naêm 4 (TCN ) Heâ-roát Đaïi-đeá baêng haø. Vöông quoác 

cuûa Heâ-roát Đaïi-đeá chia ra laøm ba tieåu vöông quoác đeå ba ngöôøi 

con laøm vua cai trị, ba ngöôøi con đoù laø A-cheâ-la-u, An-ti-ba vaø 

Phi-líp II. Ngöôøi con teân Phi-líp I khoâng đöôïc döï phaàn ngoâi baùu 

cuûa vua cha, neân đau buoàn đi soáng löu vong ôû YÙ-Đaïi-Lôïi. 

 

            Caùc vua Heâ-roát trong Taân Öôùc: 

a. Heâ-roát A-cheâ-la-u laøm vua cai trị xöù Giu-đeâ, Sa-ma-

ri vaø Y-đu-meâ (Ma 2:22). Sau khi A-cheâ-la-u töï saùt, 

xöù Giu-đeâ trôû thaønh thuoäc địa cuûa La Maõ, đaët döôùi 

söï cai trị cuûa toång traán La Maõ. Boân-xô Phi-laùt laø vị 

toång traán trong thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Toång traán 

Phi-laùt coù lieân heä đeán vuï xeùt xöû vaø keát aùn töû hình 

Đöùc Chuùa Gieâ-su (Giaêng 18:29). 

b. Heâ-roát An-ti-ba laøm vua cai trị xöù Ga-li-leâ vaø Beâ-reâ, 

laø ngöôøi maø Phi-laùt đaõ giaûi Chuùa Gieâ-su đeán đeå xeùt 

xöû (Lu 23:7). Heâ-roát An-ti-ba cuõng laø ngöôøi đaõ gieát 

Giaêng Baùp-tít (Ma 14:8). 

c. Heâ-roát Phi-líp II laøm vua cai trị xöù Y-tu-reâ vaø Tra-

coâ-nít. OÂng đaõ tu boå thaønh Pa-neâ-a, roài đoåi teân thaønh 

naøy laïi laø Seâ-sa-reâ Phi-líp (Ma 16:13). Theo Lu-ca 

3:1 goïi vua naøy laø vua Phi-líp. 

d. Vua Heâ-roát AÏc-ríp-ba I, con cuûa A-rít-toâ-bu-lu, chaùu 

noäi cuûa Heâ-roát Đaïi-đeá, laø ngöôøi đaõ duøng göôm gieát 

söù đoà Gia-cô vaøo naêm 44 (CV12:1). 

e. Vua Heâ-roát AÏc-ríp-ba II, con cuûa vua AÏc-ríp-ba I, 

chaùu cuûa Heâ-roát Đaïi-đeá, ngöôøi đaõ xeùt xöû Söù đoà 

Phao-loâ (CV 25:22). 

 

H189. Nhaø hoäi cuûa ngöôøi Do Thaùi (CV13:5) coù töø thôøi naøo? 

 

Trong thôøi gian ngöôøi Do Thaùi löu laïc trong đoàng vaéng, 

hoï döïng Đeàn Taïm đeå laøm nôi thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi (Xuaát 
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25:9). Khi chieám đöôïc xöù Ca-na-an, Đeàn Taïm đöôïc đaët taïi Si-loâ. 

Quaân Phi-li-tin đaùnh Si-loâ cöôùp Hoøm Giao Öôùc đem veà đaët ôû 

Đa-goân, xöù Phi-li-tin. Sau khi bị nhieàu tai hoïa, daân Phi-li-tin đem 

Hoøm Giao Öôùc traû laïi cho ngöôøi Do Thaùi taïi Ki-ri-aùt-Gieâ-a-rim, 

nôi coù Đeàn Taïm (I Sa 7:2). Đeàn Taïm hoaït đoäng taïi Gieâ-a-rim 

cho đeán khi vua Sa-loâ-moân xaây caát xong moät đeàn thôø thöïc thuï 

taïi Gieâ-ru-sa-lem vaøo naêm 959 (TCN). 

Naêm 586 (TCN) vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa Ba-by-loân 

đaùnh chieám Gieâ-ru-sa-lem huûy phaù đeàn thôø. Vua Ba-by-loân baét 

ngöôøi Do Thaùi đem veà Ba-by-loân laøm phu tuø. Ngöôøi Do Thaùi bị 

löu đaøy ôû Ba-by-loân döïng leân caùc Nhaø Hoäi đeå laøm nôi hoäi hoïp 

sinh hoaït toân giaùo. 

Naêm  538 (TCN), ngöôøi Do Thaùi đöôïc hoài höông, hoï xaây 

döïng laïi đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem, nhöng vaãn caát theâm caùc Nhaø 

Hoäi đeå laøm nôi sinh hoaït toân giaùo cho nhöõng cö daân soáng xa đeàn 

thôø Gieâ-ru-sa-lem. 

Đeán thôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su, Nhaø Hoäi cuûa ngöôøi Do Thaùi 

đöôïc xaây caát ôû moãi laøng, moãi xaõ khaép xöù Ca-na-an. Trong đeá 

quoác La Maõ, heã nôi naøo coù đuû möôøi ngöôøi đaøn oâng Do Thaùi thì 

nôi đoù coù xaây moät Nhaø Hoäi laøm nôi hoäi hoïp đeå thôø phöôïng Đöùc 

Chuùa Trôøi vaø nghe caùc thaày Pha-ri-si giaûng giaûi luaäp phaùp vaø lôøi 

tieân tri trong Cöïu Öôùc. 

Naêm 70, La Maõ đem quaân đeán đaäp tan cuoäc noåi daäy 

choáng quyeàn đoâ hoä cuûa chaùnh quyeàn La Maõ. Trong cuoäc chieán 

naøy, quaân La Maõ phaù huûy đeàn thôø vaø đuoåi ngöôøi Do Thaùi ra khoûi 

xöù Ca-na-an (Palestine). Sau khi đeàn thôø bị phaù huûy laàn naøy, 

ngöôøi Do Thaùi taûn laïc khaép naêm chaâu. Nhöõng nôi coù ngöôøi Do 

Thaùi định cö, hoï xaây döïng caùc Nhaø Hoäi đeå laøm nôi nhoùm laïi thôø 

phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi cho đeán ngaøy hoâm nay. 

Caùc Nhaø Hoäi đeàu đöôïc xaây caát theo moät khuoân maãu 

gioáng nhau. Maët tieàn höôùng veà thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Cöûa chính 

daønh rieâng cho phaùi nam. Phaùi nöõ đi vaøo Nhaø Hoäi qua moät cöûa 

khaùc, roài ngoài ôû khu daønh rieâng cho phuï nöõ ôû gaàn phía sau cuûa 

Nhaø Hoäi. 
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ÔÛ phía trong cuøng cuûa Nhaø Hoäi coù giaêng moät böùc maøn, 

sau böùc maøn laø tuû đöïng saùch Thaùnh duøng đeå đoïc trong caùc buoåi 

nhoùm hoïp thôø phöôïng. Tröôùc böùc maøn che tuû đöïng saùch Thaùnh 

laø haøng gheá daønh cho caùc thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-ri-si. ÔÛ 

giöõa Nhaø Hoäi laø toøa giaûng vaø tröôùc toøa giaûng laø nôi ngoài cuûa tín 

höõu. 

Đeán ngaøy thöù baûy Sa-baùt, ngöôøi Do Thaùi nhoùm laïi trong 

caùc Nhaø Hoäi haùt Thi Thieân, đoïc saùch luaät phaùp vaø caùc saùch tieân 

tri. Sau khi đoïc xong, vị quaûn nhieäm Nhaø Hoäi môøi ngöôøi leân 

giaûng daïy (CV 13:15). Sau cuøng, vị tö teá chuùc phöôùc cöû toïa tröôùc 

khi giaûi taùn. 

 

H190. Ai đaõ xaây caát đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem? 

 

Sau khi Đa-vít baêng haø, Sa-loâ-moân leân ngoâi keá vị. Đeán 

naêm thöù tö cuûa trieàu đaïi Sa-loâ-moân, töùc laø vaøo khoaûng naêm 966 

(TCN), vua Sa-loâ-moân khôûi coâng xaây caát moät đeàn thôø nguy nga 

traùng leä cho Đöùc Gieâ-hoâ-va treân đoài Moâ-ria ôû Gieâ-ru-sa-lem. 

Đeàn thôø coù ba taàng, chieàu ngang 9 thöôùc, chieàu daøi 27 thöôùc vaø 

cao 13 thöôùc röôõi. Coâng taùc xaây caát phaûi maát đeán 7 naêm môùi 

hoaøn taát (I Vua 6:1-37). 

Naêm 586 (TCN), vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa xöù Canh đeâ 

(I-raéc) xua quaân đeán vaây đaùnh Gieâ-ru-sa-lem vaø phaù huûy đeàn 

thôø baét ngöôøi Do Thaùi đem veà Ba-by-loân laøm phu tuø (II Söû  

36:19-20). 

Naêm 539 (TCN), vua Si-ru cuûa Phe-rô-sô (Ba-tö) đaùnh 

chieám đöôïc Ba-by-loân, cho ngöôøi Do Thaùi hoài höông. Naêm 538 

(TCN), Xoâ-roâ-ba-beân höôùng daãn đoaøn ngöôøi Do Thaùi thöù nhaát 

veà Gieâ-ru-sa-lem xaây döïng laïi đeàn thôø treân neàn cuõ; coù chieàu daøi 

laø 27 thöôùc vaø chieàu cao laø 27 thöôùc. Đeán naêm 516, đeàn thôø 

đöôïc xaây caát xong (E-xô 6:15). 

Naêm 39 (TCN), Quoác Hoäi La Maõ chaáp thuaän cho Heâ-roát 

(ngöôøi EÂ-đoâm) laøm vua xöù Giu-đeâ cai trị daân Do Thaùi. Đeå laáy 
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loøng ngöôøi  Do Thaùi, naêm 20 (TCN) Heâ-roát Đaïi đeá baét đaàu xaây 

caát laïi đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem vĩ đaïi hôn, myõ thuaät hôn vaø trang 

hoaøng loäng laãy hôn boäi phaàn so vôùi đeàn thôø cuûa vua Sa-loâ-moân 

xaây caát tröôùc đoù gaàn 1.000 naêm. 

Đeàn thôø cuûa Heâ-roát Đaïi đeá xaây caát coù 3 taàng vôùi chieàu 

cao khoaûng 27 thöôùc. Taàng döôùi cuøng hình chöõ nhaät, beà daøi 

khoaûng 470 thöôùc, beà ngang khoaûng 280 thöôùc. Moãi ngaøy coù 

khoaûng 18.000 thôï laøm vieäc. Duø vaäy, maõi đeán naêm 63 (SC) coâng 

vieäc xaây caát đeàn thôø môùi hoaøn taát. 

Naêm 66 (SC), ngöôøi Do Thaùi noåi daäy choáng quyeàn đoâ hoä 

cuûa La Maõ. La Maõ đem quaân đeán deïp tan cuoäc noåi daäy vaø phaù 

huûy thaønh Gieâ-ru-sa-lem vaø đeàn thôø vaøo naêm 70. Sau cuoäc đaäp 

phaù naøy, đeàn thôø chỉ coøn laïi moät böùc töôøng đöùng nguyeân cho đeán 

ngaøy nay. Ngöôøi ta goïi böùc töôøng naøy laø “Böùc töôøng than khoùc.” 

 

H191. Ngöôøi Pha-ri-si vaø caùc thaày thoâng giaùo caùo buoäc caùc 

moân đoà cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su vi phaïm lôøi truyeàn 

khaåu (Ma 15:2). Lôøi truyeàn khaåu laø gì? 

 

Thoâng thöôøng, lôøi truyeàn khaåu laø nhöõng söï kieän veà lịch 

söû, tín ngöôõng hay phong tuïc đaõ coù töø laâu đôøi, đöôïc löu truyeàn töø 

theá heä naøy sang theá heä sau baèng lôøi noùi, nhöng khoâng coù ghi treân 

vaên baûn. 

Đoái vôùi lôøi “truyeàn khaåu röûa tay tröôùc khi aên” ghi ôû saùch 

Ma-thi-ô 15:2 laø luaät phaùp truyeàn mieäng. Caùc luaät phaùp naøy do 

caùc tröôûng laõo, thaày thoâng giaùo hay ngöôøi Pha-ri-si đaët ra töø thôøi 

xa xöa (Máac 7:7) , nhöng vaãn coøn hieäu löïc vaø löu truyeàn cho đeán 

thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su (Ma 15:9).Veà sau, caùc lôøi truyeàn khaåu 

naøy đöôïc ghi trong kinh Talmud, nhöng khoâng coù trong naêm saùch 

luaät phaùp cuûa Moâi-se. 

Ngöôøi Do Thaùi, caùc thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-ri-si 

thöôøng hay lôïi duïng luaät phaùp truyeàn mieäng (lôøi truyeàn khaåu) đeå 

traùnh neù vieäc thi haønh luaät phaùp cuûa Moâi-se. Nhö trong tröôøng 
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hôïp luaät phaùp truyeàn mieäng cho pheùp ngöôøi Do Thaùi noùi vôùi cha 

me mình rằngï: “Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã dâng cho 

Đức Chúa Trời”(Mác 7:11) thì người con không cịn cĩ bổn phận 

nuôi dưỡng cha mẹ mình nữa. Nhö vaäy, hoï đaõ lôïi duïng luaät phaùp 

truyeàn mieäng (lôøi truyeàn khaåu) đeå khoûi phaûi tuaân giöõ đieàu raên 

“Haõy hieáu kính cha meï ngöôi.” Bôûi leõ đoù maø Đöùc Chuùa Gieâ-su 

đaõ quôû traùch hoï laø keû giaû hình (Ma 15:7). 

 

H192. Taïi sao daân chuùng Do Thaùi coi ngöôøi thaâu thueá laø 

ngöôøi toäi loãi đaùng khinh bỉ (Lu 19:7)? 

 

Trong thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, nöôùc Do Thaùi ôû döôùi 

quyeàn cai trị cuûa ngöôøi La Maõ. Chính quyeàn La Maõ tuyeån duïng 

moät soá ngöôøi Do Thaùi đeå laøm caùc vieân chöùc thaâu thueá cho hoï. 

Daân Do Thaùi coi nhöõng ngöôøi thaâu thueá laø ngöôøi toäi loãi đaùng 

khinh bỉ, vì hoï hôïp taùc vôùi keû thuø laø chaùnh quyeàn La Maõ đeå boùc 

loät daân chuùng Do Thaùi. Ngöôøi Do Thaùi caøng khinh khi ngöôøi 

thaâu thueá hôn nöõa, vì hoï thaâu thueá hôn soá thueá maø chính phuû La 

Maõ aán định đeå boû phaàn thaâu phuï troäi vaøo tuùi rieâng mình; laøm 

giaøu treân xöông maùu cuûa đoàng baøo ngheøo khoå. 
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H193. Saùch Lu-ca 22:15 ghi,“Đöùc Chuùa Gieâ-su aên leã Vöôït 

Qua vôùi caùc moân đoà.”  Leã Vöôït Qua laø leã gì? 

 

Töø thôøi Cöïu Öôùc cho đeán ngaøy nay, daân Do Thaùi aên leã 

Vöôït Qua (Peçach) moãi naêm. Leã Vöôït Qua baét đaàu töø ngaøy14 

đeán ngaøy 21 thaùng Nisan, thaùng Gieâng aâm lịch Do Thaùi (khoaûng 

thaùng 3 hay thaùng 4 döông lịch). Ngöôøi Do Thaùi aên leã naøy đeå 

töôûng nhôù laïi vieäc Đöùc Chuùa Trôøi đaõ giaûi cöùu daân toäc hoï ra khoûi 

xöù Ai-Caäp, nôi laøm noâ leä, đeå trôû veà Ca-na-an, vuøng đaát maø Đöùc 

Chuùa Trôøi đaõ höùa ban cho toå phuï hoï laø AÙp-ra-ham laøm cô 

nghieäp. Caâu chuyeän lịch söû  naøy ghi trong saùch Xuaát EÂ-díp-toâ-

Kyù 12:1-50 toùm löôïc nhö sau: 

 

      Vaøo khoaûng naêm 1876 (TCN), ôû Ca-na-an bị đoùi 

keùm, neân Gia-coáp, cuõng goïi laø Y-sô-ra-eân, con chaùu cuûa 

AÙp-ra-ham, mang gia đình goàm khoaûng 70 ngöôøi di cö 

qua xöù Ai-Caäp kieàu nguï. Sau 430 naêm sinh soáng beân xöù 

Ai-Caäp, con chaùu Gia-Coáp gia taêng daân soá leân gaàn 

2.000.000 ngöôøi, trôû thaønh daân Y-sô-ra-eân.Vua Ai-Caäp 

lo sôï vieäc daân Y-sô-ra-eân gia taêng daân soá quaù nhanh coù 

theå trôû thaønh moái đe doïa lôùn cho ngöôøi Ai-Caäp. Đeå traùnh 

moái đe doïa naøy, vua Ai-Caäp baét daân Y-sô-ra-eân laøm caùc 

coâng vieäc naëng nhoïc vaø haø hieáp đuû đieàu đeå hoï bôùt sanh 

saûn,“Nhöng ngöôøi EÂ-díp-toâ (Ai-Caäp) caøng baét hoï laøm 
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khoù nhoïc chöøng naøo, daân Y-sô-ra-eân caøng theâm nhieàu 

leân vaø traøn ra chöøng naáy” (Xuaát 1:12). 

      Đöùc Chuùa Trôøi thaáy daân Y-sô-ra-eân bị ngöôøi Ai-Caäp 

haø hieáp quaù boäi, neân Chuùa choïn Moâi-se, thuoäc chi phaùi 

Leâ-vi, laøm laõnh tuï đem daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù Ai-

Caäp đeå trôû veà Ca-na-an, töùc laø Palestine ngaøy nay. Theo 

leänh Chuùa, Moâi-se đeán yeát kieán vua Ai-Caäp nhieàu laàn, 

xin vua cho daân Y-sô-ra-eân ra đi, nhöng đeàu bị töø choái. 

Đöùc Chuùa Trôøi phaûi giaùng nhieàu tai hoïa đeå khieán vua 

Ai-Caäp phaûi cho daân Y-sô-ra-eân ra đi. Đeán tai hoïa thöù 

möôøi, Chuùa cho dieät heát caùc con trai đaàu loøng (ngöôøi vaø 

suùc vaät) cuûa ngöôøi Ai-Caäp. Đeå cho daân Y-sô-ra-eân 

khoâng bị hoïa laây, Chuùa baûo daân Y-sô-ra-eân, moãi nhaø 

phaûi gieát moät con chieân đöïc khoâng tì veát, aên thịt chieân 

đoù roài laáy huyeát noù boâi treân hai caây coät vaø maøy cöûa cuûa 

nhaø mình. Đeán đeâm 14 thaùng Nisan, vaøo khoaûng thaùng 3 

hay thaùng 4 naêm 1446 (TCN). Chuùa cho thieân söù Ngaøi đi 

qua xöù Ai-Caäp, gheù laïi töøng nhaø đeå gieát con trai đaàu 

loøng cuûa ngöôøi Ai-Caäp, nhöng khi thaáy nhaø cuûa ngöôøi Y-

sô-ra-eân coù boâi huyeát chieân treân hai caây coät vaø maøy cöûa 

thì vöôït qua nhaø đoù, töùc laø Ngaøi khoâng cho “keû tieâu dieät 

vaøo nhaø saùt haïi” con trai đaàu loøng cuûa ngöôøi Y-sô-ra-eân 

(Xuaát 12: 23). Sau tai hoïa thöù möôøi naøy, vua Ai-Caäp môùi 

chịu cho daân Y-sô-ra-eân ra đi. Daân Y-sô-ra-eân hoái haû 

vöôït qua Bieån Đoû rôøi boû Ai caäp. Sau cuoäc haønh trình 40 

naêm trong sa maïc đaày gian khoå, hoï đaõ đeán đöôïc đaát höùa 

Ca-na-an. 

      Haèng naêm, đeå chuaån bị aên leã Vöôït Qua, tröôùc leã boán 

ngaøy, moãi gia đình ngöôøi Do Thaùi (Y-sô-ra-eân) phaûi 

thieâu huûy heát baùnh coù men coøn trong nhaø, roài choïn ra 

moät con chieân hay deâ vöøa giaùp nieân khoâng tì veát, khoâng 

beänh taät. Đeán chieàu ngaøy 14 thaùng Nisan, chuû gia đình 

đem chieân hay deâ đaõ đöôïc choïn vaøo đeàn thôø nhôø thaày teá 

leã gieát chieân laáy huyeát raûi leân beä baøn thôø, đoaïn loät da vaø 
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moùc ruoät đeå treân baøn thôø xoâng höông. Sau đoù, gia chuû 

mang thịt veà nhaø chôø đeán chieàu toái môùi nöôùng. Moät con 

chieân phaûi coù toái thieåu 10 ngöôøi aên, nhöng khoâng đöôïc 

vöôït quaù 20 ngöôøi. Khi nöôùng chieân hay deâ xong, ngöôøi 

Do Thaùi phaûi chôø đeán khi baàu trôøi moïc sao, vaø nghe 

tieáng keøn cuûa caùc thaày teá leã thoåi baùo hieäu thì môùi baét 

đaàu aên tieäc Vöôït Qua. 

      Trong buoåi tieäc Vöôït Qua, ngöôøi Do Thaùi aên thịt 

chieân hay deâ đeå töôûng nhôù đeán vieäc con trai đaàu loøng 

cuûa hoï đöôïc thoaùt cheát laø nhôø huyeát cuûa con chieân đaõ 

cheát trong đeâm Vöôït Qua. Hoï aên baùnh khoâng men đeå 

nhôù laïi cuoäc ra đi voäi vaõ. AÊn rau đaéng đeå hoài töôûng laïi 

giai đoaïn soáng cöïc khoå beân Ai-Caäp. Ngoaøi ra, hoï cuõng 

aên haït baèm nhoû troän vôùi taùo vaø röôïu nho đeå nhaéc hoï nhôù 

đeán caùc meû hoà maø hoï phaûi troän đeå xaây caát caùc coâng trình 

kieán truùc cho ngöôøi Ai-Caäp. 

 

H194. Saùch Coâng vuï caùc Söù đoà 2:1 ghi “Đeán ngaøy leã Nguõ 

Tuaàn caùc moân đoà nhoùm laïi moät choã.” Leã Nguõ Tuaàn laø 

leã gì? 

 

Trong thôøi Cöïu Öôùc, sau leã Vöôït Qua khoaûng 50 ngaøy, 

ngöôøi Do-Thaùi aên leã Shabouth, tieáng Hy-Laïp goïi laø leã 

Penteùkosteø. Penteùkosteø coù nghĩa laø leã Naêm Möôi. Kinh Thaùnh 

tieáng Vieät goïi leã naøy laø leã Nguõ Tuaàn (naêm tuaàn; moãi tuaàn coù 

möôøi ngaøy). Ngöôøi Do-Thaùi coøn goïi leã naày laø leã Thaát Tuaàn (baûy 

tuaàn; moãi tuaàn coù baûy ngaøy), vì leã naày đöôïc toå chöùc đuùng baûy 

tuaàn sau ngaøy baét đaàu muøa gaët môùi (Phuïc 16: 9-10).  

Haèng naêm, ngöôøi Do Thaùi aên leã Nguõ Tuaàn đeå töôûng nhôù 

laïi vieäc Đöùc Chuùa Trôøi đaõ ban cho hoï möôøi đieàu raên ôû nuùi Si-nai 

vaø cuõng đeå toû loøng bieát ôn Chuùa đaõ ban cho hoï vuï muøa luùa mì 

môùi vöøa gaët haùi xong. Trong ngaøy leã naøy ngöôøi Do Thaùi đöôïc 

nghỉ ngôi. Moãi gia đình laøm hai oå baùnh coù men baèng boät mì môùi 
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(Leâ-vi 23:17), vaø duøng moät phaàn hoa quaû đaàu muøa cuûa thoå saûn 

mình maø daâng leân cho Đöùc Gieâ-hoâ-va (Phuïc 26:1-2). Đeå taêng 

phaàn đaëc bieät cho ngaøy leã, ngöôøi Do Thaùi trang hoaøng nhaø cöûa 

vaø nhaø hoäi cuûa mình vôùi maøu xanh. Hoï hoïp nhau laïi đeå đoïc saùch 

Ru-tô, aên maät ong vaø uoáng söõa. 

Đeán thôøi Taân Öôùc, sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su cheát 

khoaûng 50 ngaøy, vaø trong luùc caùc söù đoà đang nhoùm laïi đeå aên leã 

Nguõ Tuaàn theo truyeàn thoáng Cöïu Öôùc, thì thình lình Đöùc Thaùnh 

Linh giaùng xuoáng treân hoï,“nhö tieáng gioù thoåi aøo aøo, đaày khaép 

nhaø moân đoà ngoài. Caùc söù đoà thaáy löôõi rôøi raït töøng caùi moät, nhö 

löôõi baèng löûa hieän ra, đaäu treân moãi ngöôøi. Heát thaûy đeàu đöôïc đaày 

daãy Đöùc Thaùnh Linh”(CV2:2-4). 

Bieán coá Đöùc Thaùnh Linh giaùng laâm treân caùc söù đoà trong 

ngaøy leã Nguõ Tuaàn cuûa thôøi Cöïu Öôùc cuõng đöôïc Cô Đoác Giaùo 

xem laø ngaøy leã Nguõ Tuaàn đaàu tieân cuûa Cô Đoác Giaùo vaø cuõng 

xem ngaøy naøy laø ngaøy sinh nhaät cuûa toân giaùo mình.  

Đeå töôûng nhôù ngaøy Đöùc Thaùnh Linh giaùng laâm treân caùc 

söù đoà, caùc giaùo phaùi Cô Đoác cöû haønh leã Nguõ Tuaàn vaøo Chuùa 

Nhaät thöù baûy (7
th

 Sunday) sau leã Phuïc Sinh. Hoäi Thaùnh đaàu tieân 

thöôøng duøng ngaøy leã Nguõ Tuaàn đeå laøm baùp-teâm cho tín höõu. 

 

H195. Phuùc AÂm Giaêng 7:2 ghi “Vaû ngaøy leã cuûa daân Giu-đa, 

goïi laø leã Leàu Taïm gaàn đeán.” Leã Leàu Taïm laø leã gì? 

 

Luùc coøn löu laïc trong đoàng vaéng, Đöùc Chuùa Trôøi phaùn 

daïy daân Y-sô-ra-eân laø khi naøo hoï vaøo đöôïc đaát höùa Ca-na-an đeå 

sinh soáng, vaø sau khi thu hoaïch caùc thoå saûn cuûa mình roài, đeán 

ngaøy raèm thaùng Tizri (thaùng 10 döông lịch), daân Y-sô-ra-eân phaûi 

nghỉ heát caùc coâng vieäc xaùc thịt, cuøng nhoùm hoïp laïi đeå cöû haønh leã 

Leàu Taïm keùo daøi baûy ngaøy nhaèm toân kính Đöùc Gieâ-hoâ-va (Leâ-vi 

23: 34). 

Đeå laøm theo lôøi Chuùa daïy, haèng naêm daân Y-sô-ra-eân cöû 

haønh leã Leàu Taïm đeå nhaéc nhôû hoï nhôù laïi söï kieän Đöùc Chuùa Trôøi 
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đaõ giaûi cöùu daân toäc hoï ra khoûi xöù Ai-Caäp, nôi hoï laøm noâ leä. 

Chuùa đaõ đem oâng cha hoï vaøo sa maïc, nôi đaây oâng cha hoï phaûi 

soáng trong caùc leàu traïi thieáu tieän nghi khoå cöïc (Leâ-vi 23:43).   

Trong  thôøi gian cuûa leã Leàu Taïm, ngöôøi Y-sô-ra-eân phaûi 

soáng trong caùc leàu traïi taùm ngaøy. Caùc leàu traïi naøy laøm baèng taøn 

caây chaø laø, nhaønh caây döông lieãu vaø caùc nhaùnh caây khaùc (Leâ-vi 

23:40). Trong moãi ngaøy leã, ngöôøi Y-sô-ra-eân daâng leân Đöùc Chuùa 

Trôøi caùc cuûa leã thieâu baèng boø tô đöïc, chieân đöïc, chieân con đöïc 

vaø deâ đöïc. Trong taùm ngaøy cuûa leã Leàu Taïm, daân Y-sô-ra-eân 

daâng leân Đöùc Chuùa Trôøi taát caû 51 con boø tô đöïc, 15 con chieân 

đöïc vaø 8 con deâ đöïc (Daân 29:12-38). 

Đeán ngaøy thöù taùm cuûa leã Leàu Taïm, ngöôøi ta thaép hai caây 

đeøn thaät cao ôû trong saân phuï nöõ thuoäc khu vöïc đeàn thôø ôû Gieâ-ru-

sa-lem đeå laøm leã beá maïc ba đaïi leã trong naêm, đoù laø leã Vöôït Qua, 

Nguõ Tuaàn vaø Leàu Taïm. 

 

H196. Taïi sao haèng naêm leã Giaùng Sinh laø ngaøy 25 thaùng 12? 

  

 Tín höõu Cô Đoác cuûa Hoäi thaùnh sô khai khoâng aên möøng 

sinh nhaät, vì hoï cho raèng aên möøng sinh nhaät laø laøm theo thoùi tuïc 

cuûa daân ngoaïi đaïo thôø thaàn töôïng. Bôûi leõ đoù hoï khoâng aên möøng 

leã Giaùng Sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su trong suoát ba theá kyû đaàu. 

Đeán theá kyû thöù tö, Cô-đoác nhaân môùi baét đaàu muoán aên möøng leã 

Giaùng Sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su moãi naêm moät laàn, nhöng sôï 

chính quyeàn La Maõ phaùt hieän baét bôù, vì Cô Đoác Giaùo luùc đoù vaãn 

coøn bị chính quyeàn La Maõ xem laø moät toân giaùo baát hôïp phaùp. 

  Veà phía chính quyeàn La Maõ, haøng naêm hoï long troïng cöû 

haønh leã aên möøng “Thaàn Maët Trôøi” (Feast of The Sol-Invictus) 

đem aùnh saùng đeán cho traàn gian vaøo ngaøy 25 thaùng 12. Cô-đoác 

nhaân lôïi duïng cô hoäi naøy đeå toå chöùc aên möøng ngaøy Đöùc Chuùa 

Gieâ-su giaùng sinh đem aùnh saùng vaø söï soáng đeán cho nhaân loaïi 

(Giaêng 8:12) cuøng moät ngaøy vôùi ngaøy leã “Thaàn Maët Trôøi” cuûa 

ngöôøi La Maõ. Nhôø vaäy, chính quyeàn La Maõ khoâng phaùt hieän 
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đöôïc vieäc tín höõu Cô Đoác toå chöùc aên möøng leã Giaùng Sinh cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, vì hoï töôûng raèng tín höõu Cô Đoác cuõng aên 

möøng ngaøy leã “Thaàn Maët Trôøi” nhö hoï. 

  Đeán naêm 312, Hoaøng đeá La Maõ Constantine boû đa thaàn 

giaùo trôû laïi Cô Đoác Giaùo, ngaøi huûy boû ngaøy leã aên möøng “Thaàn 

Maët Trôøi” vaø thay vaøo đoù laø ngaøy aên möøng leã Giaùng Sinh cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su. Đeán naêm 354, Giaùm muïc Liberius coâng boá 

ngaøy 25 thaùng 12 laø ngaøy chaùnh thöùc đeå cöû haønh leã Giaùng Sinh 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. 

       

H197. Coù phaûi đeâm đoâng laïnh leõo Chuùa sinh ra đôøi? 

 

Kinh Thaùnh Taân Öôùc khoâng cho bieát chính xaùc ngaøy 

giaùng sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Nhöng haøng naêm leã Giaùng 

Sinh đöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 25 thaùng 12 cuûa muøa đoâng giaù laïnh 

ôû baéc baùn caàu. 

  Caùc hoïc giaû đeàu đoàng yù raèng, khoâng phaûi Đöùc Chuùa Gieâ-

su sinh ra vaøo muøa đoâng nhö nhieàu ngöôøi töôûng. Saùch Lu-ca 2:8 

ghi, trong đeâm Chuùa Gieâ-su chaøo đôøi coù thieân söù đeán baùo tin cho 

“maáy keû chaên chieân truù ngoaøi đoàng, thöùc đeâm chaên giöõ baày 

chieân.” Caùc hoïc giaû Kinh Thaùnh cho raèng: Neáu trong đeâm Đöùc 

Chuùa Gieâ-su giaùng sinh maø“coù maáy keû chaên chieân truù ngoaøi 

đoàng, thöùc đeâm canh giöõ baày chieân” mình thì đeâm đoù khoâng theå 

laø moät đeâm cuûa muøa đoâng giaù laïnh đöôïc. Vì đeâm muøa đoâng ôû xöù 

Palestine raát laïnh, coù nhieàu khi nhieät đoä xuoáng döôùi khoâng đoä 

baùch phaân, neân ngöôøi Do Thaùi khoâng coù thoùi quen đeå chieân truù 

ngoaøi đoàng trong nhöõng đeâm cuûa muøa đoâng giaù laïnh nhö vaäy, 

nhöng hoï đem chieân veà ôû trong chuoàng cuûa mình đeå traùnh laïnh. 

  Bôûi caùc lyù leõ treân, caùc hoïc giaû cho raèng, Đöùc Chuùa Gieâ-

su khoâng giaùng sinh trong đeâm cuûa muøa đoâng laïnh leõo, nhöng 

trong moät đeâm cuûa moät muøa khoâng laïnh laém trong naêm. 
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H198. Coù phaûi Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sinh vaøo naêm thöù 

nhaát cuûa Coâng Nguyeân? 

 

Vaøo theá kyû VI, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ muoán coù 

moät nieân lịch môùi cho Cô Đoác Giaùo. Giaùo Hoaøng giao nhieäm vuï 

laøm nieân lịch môùi naøy cho nhaø thieân vaên hoïc ngöôøi La Maõ teân laø 

Dionysius Exiguus. Nhaø thieân vaên hoïc naøy coù traùch nhieäm tính 

toaùn đeå naêm thöù nhaát cuûa Coâng Nguyeân môùi laø naêm Đöùc Chuùa 

Gieâ-su giaùng sinh. 

Sau khi nghieân cöùu kyõ, nhaø thieân vaên hoïc cho raèng Đöùc 

Chuùa Gieâ-su ra đôøi 753 naêm sau naêm khôûi coâng xaây caát thaønh 

La Maõ. Nhaø thieân vaên hoïc Dionysius Exiguus đaët naêm Đöùc Chuùa 

Gieâ-su giaùng sanh laø naêm thöù nhaát cuûa Coâng Nguyeân môùi thuoäc 

nieân lịch Cô Đoác Giaùo. 

Đeán theá kyû XIV, caùc söû gia tìm thaáy söï tính toaùn cuûa nhaø 

thieân vaên hoïc Dionysius Exiguus laø sai traät. Vì söû lieäu cho bieát 

Heâ-roát cheát 749 naêm sau naêm khôûi coâng xaây caát thaønh La Maõ, 

töùc laø vua Heâ-roát cheát 4 naêm tröôùc naêm thöù nhaát cuûa Coâng 

Nguyeân. Phuùc AÂm Ma-thi-ô 2:1,16 cho bieát Đöùc Chuùa Gieâ-su 

Giaùng sanh trong thôøi trị vì cuûa vua Heâ-roát vaø Phuùc AÂm naøy 

cuõng cho bieát vua Heâ-roát ra leänh gieát heát thaûy con trai töø hai tuoåi 

saáp xuoáng ôû thaønh Beát-leâ-hem. Hoïc giaû caên cöù vaøo caùc döõ kieän 

naøy cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sinh khoaûng töø 2 naêm đeán 

3 naêm tröôùc khi vua Heâ-roát baêng haø. 

Bôûi caùc leõ treân, caùc hoïc giaû nghĩ raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su 

giaùng sinh vaøo khoaûng töø 4 đeán 7 naêm tröôùc naêm thöù nhaát cuûa 

Coâng Nguyeân do nhaø thieân vaên hoïc Dionysius Exiguus đeà ra. 

 

H199. Taïi sao chöõ Christmas hay Xmas đeàu coù nghĩa laø leã 

Giaùng Sinh? 

 

Chöõ Christmas goàm coù chöõ Christ vaø Mas. Chöõ Christ 

(Đaáng chịu xöùc daàu) laø töôùc vị cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Chöõ Mas 
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laø chöõ vieát ngaén cuûa Mass. Mass coù nghĩa laø thaùnh leã. Khi chöõ 

Christ vaø Mas vieát dính lieàn laïi vôùi nhau thaønh ra chöõ Christmas. 

Christmas coù nghĩa laø ngaøy leã cuûa Đaáng Christ, töùc laø ngaøy leã 

Giaùng Sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. 

Cuõng coù ngöôøi vieát leã Giaùng Sinh laø Xmas. Caùch vieát 

naøy laøm cho nhieàu ngöôøi hieåu laàm cho raèng caùch vieát đoù laø coá yù 

loaïi boû Đaáng Christ ra khoûi leã Giaùng Sinh. Nhöng thaät ra, chöõ 

Christmas vaø Xmas đeàu coù cuøng moät yù nghĩa nhö nhau. Vì chöõ 

Hy-Laïp vieát chöõ Christ laø Xpiôtoùs hay Xristos. Ngöôøi ta duøng 

phuï aâm “X” đeå töôïng tröng cho nguyeân chöõ Xristos hay Xpiôtoùs, 

roài theâm chöõ Mas keá caän đeå thaønh chöõ Xmas. Xmas cuõng coù 

nghĩa laø ngaøy leã cuûa Đaáng Christ nhö chöõ Christmas vaäy. 

 

H200. Coù phaûi ba baùc sĩ hay ba vua đaõ tìm vaø gaëp Chuùa haøi 

nhi Gieâ-su nôi chuoàng chieân maùng coû trong đeâm 

Giaùng Sinh? 

 

Saùch Lu-ca đoaïn 2 ghi cheùp raát tỉ mỉ caâu chuyeän Đöùc 

Chuùa Gieâ-su Giaùng Sinh, nhöng khoâng đeà caäp đeán söï hieän dieän 

cuûa ba baùc sĩ hay ba vua taïi nôi chuoàng chieân maùng coû, trong 

đeâm Giaùng Sinh vôùi maáy gaõ muïc đoàng. Tuy vaäy, đeán muøa Giaùng 

Sinh, ngöôøi ta thöôøng chöng baøy caûnh chuoàng chieân maùng coû coù 

Ma-ri, Gioâ-seùp, haøi nhi Gieâ-su vôùi caùc muïc đoàng vaø ba vua hay 

ba baùc sĩ quyø beân maùng coû vôùi caùc taëng vaät nhö vaøng, nhuõ höông 

vaø moäc döôïc. Hình aûnh naøy xuaát hieän haøng naêm khieán ngöôøi ta 

töôûng laø caùc baùc sĩ hay ba vua đaõ tìm vaø gaëp Chuùa Haøi Nhi taïi 

nôi chuoàng chieân maùng coû trong đeâm Giaùng Sinh nhö caùc gaõ 

muïc đoàng. 

Caên cöù vaøo Ma-thi-ô 2:9-11 ghi: Ngoâi sao maø caùc baùc sĩ 

hay ba vua đaõ thaáy beân đoâng phöông đi tröôùc maët hoï, roài döøng 

laïi taïi moät caên nhaø; caùc baùc sĩ hay ba vua vaøo nhaøø (khoâng phaûi ôû 

chuoàng chieân) gaëp Chuùa Haøi Đoàng vaø meï Ngaøi, cuøng vôùi vieäc 

vua Heâ-roát doï hoûi caùc nhaø thoâng thaùi đeå bieát thôøi gian ngoâi sao 
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Beát-leâ-hem xuaát-hieän, vaø yù đoà cuûa vua Heâ-roát muoán tieâu dieät 

haøi nhi Gieâ-su baèng caùch ra leänh gieát heát con trai töø hai tuoåi trôû 

xuoáng. Caên cöù vaøo caùc söï kieän naøy laøm cho ngöôøi ta tin raèng, 

caùc nhaø thoâng thaùi tìm vaø gaëp con treû Gieâ-su taïi moät ngoâi nhaø; 

khoâng phaûi taïi chuoàng chieân maùng coû, sau đeâm Giaùng Sinh đaàu 

tieân khoaûng töø moät đeán hai naêm. 

 

H201. Taïi sao caây thoâng đöôïc chöng baøy trong muøa Giaùng 

Sinh? 

 

Vaøo theá kyû VIII, Giaùo sĩ Boniface töø Anh Quoác qua Đöùc 

truyeàn baù Phuùc aâm cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. OÂng coù taëng cho thaønh 

phoá Geismer moät caây thoâng đeå töôïng tröng cho tình thöông vaø 

moät tín ngöôõng môùi maø oâng đaõ mang đeán cho daân toäc Đöùc. Khi 

ngöôøi Đöùc chaáp nhaän Cô Đoác Giaùo, hoï choïn caây thoâng laøm caây 

Giaùng Sinh (caây Noâ-eân), đeå nhaéc nhôû hoï nhôù đeán coâng ôn cuûa 

Giaùo sĩ Boniface, ngöôøi đaõ giuùp hoï deïp boû taø thaàn trôû laïi thôø 

phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi Haèng Höõu. 

Ngöôøi Đöùc khoâng coù phong tuïc chöng caây thoâng Giaùng 

Sinh trong nhaø. Đeán theá kyû 16, nhôn moät đeâm trong muøa Giaùng 

Sinh, nhaø caûi chaùnh Giaùo Hoäi Martin Luther treân đöôøng veà nhaø 

nhìn thaáy hình daïng caây thoâng hieän ra ngoaïn muïc döôùi maøn 

đeâm. OÂng vaøo nhaø noùi vôùi vôï con veà vieäc oâng vöøa khaùm phaù. 

Sau đoù, oâng trôû ra đoán moät caây thoâng đeïp gaàn nhaø, mang vaøo 

chöng trong phoøng khaùch gia đình. OÂng gaén theâm nhieàu đeøn neán 

chaùy saùng treân caùc nhaùnh cuûa caây thoâng. OÂng giaûi thích laø caùc 

caây neán chaùy saùng treân caùc caønh thoâng töôïng tröng cho aùnh saùng 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su mang đeán cho nhaân loaïi, maøu xanh töôi 

quanh naêm cuûa caây thoâng töôïng tröng cho Đöùc Chuùa Trôøi Haèng 

Höõu. 

Phong tuïc chöng caây thoâng trong nhaø nhaân muøa Giaùng 

Sinh nhanh choùng lan roäng khaép nöôùc Đöùc. Sau đoù lan traøn khaép 

nôi treân theá giôùi laø nhôø caùc thöông buoân vaø caùc thuûy thuû töø nöôùc 
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ngoaøi đeán thaêm vieáng nöôùc Đöùc nhìn thaáy daân chuùng Đöùc chöng 

caây thoâng trong nhaø nhôn muøa Giaùng Sinh, roài mang phong tuïc 

naøy veà queâ höông hoï. 

ÔÛ Myõ, caây thoâng Giaùng Sinh đaàu tieân đöôïc chöng trong 

nhaø vaøo ngaøy 20-12-1821, do moät ngöôøi töø Đöùc đeán định cö ôû 

thaønh phoá Lancaster, thuoäc bang Pennsylvania, Hoa Kyø. 

 

H202. Taïi sao coù“OÂng giaø Noâ-eân” trong muøa Giaùng Sinh? 

 

Vaøo theá kyû IV, thaùnh Nicholas laøm Giaùm Muïc địa phaän 

Myra, xöù Lycia, thuoäc vuøng Tieåu AÙ, nay laø Thoå Nhĩ  Kyø. Luùc 

coøn taïi chöùc, Giaùm Muïc Nicholas thöôøng duøng tieàn rieâng cuûa 

mình đeå mua quaø bieáu cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoå. Sau khi 

Giaùm Muïc Nicholas qua đôøi, oâng đöôïc toân leân laø thaùnh hoä maïng 

cuûa treû em, thöông buoân vaø ngöôøi đi bieån. 

Giaùo Hoäi Cô Đoác thôøi đoù daønh rieâng ngaøy 6 thaùng 12 đeå 

laøm ngaøy leã töôûng nieäm thaùnh Nicholas. Trong ngaøy leã naøy, ôû 

caùc nöôùc nhö Nga, Haø Lan, Belgium phaùt quaø cho treû em đeå 

töôûng nhôù đeán thaùnh Nicholas. 

Đeán theá kyû XVII, ngöôøi Haø Lan töø AÂu Chaâu đeán định cö 

ôû Myõ Chaâu. Hoï mang theo taâïp tuïc cuûa ngaøy leã thaùnh Nicholas 

vaøo Myõ Chaâu. Ngöôøi Haø Lan goïi thaùnh Nicholas laø Sinterklaas. 

Caùc treû em Myõ đoïc teân Sinterklaas thaønh ra Santy Claus roài daàn 

daàn trôû thaønh Santa Claus. Teân Santa Claus toàn taïi trong Anh 

ngöõ cho đeán ngaøy nay. Ngöôøi Vieät goïi Santa Claus laø “O Âng giaø 

Noâ-eân.” 

Ngöôøi Haø Lan soáng ôû Myõ Chaâu laâu ngaøy, hoï saùp nhaäp 

ngaøy leã thaùnh Nicholas vaøo ngaøy leã Giaùng Sinh cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su toå chöùc ngaøy 25 thaùng 12 moãi naêm. Truyeàn thoáng taëng 

quaø cuûa ngaøy leã thaùnh Nicholas cuõng saùp nhaäp vôùi truyeàn thoáng 

taëng quaø cuûa leã Giaùng Sinh. 
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Ngöôøi ta nghĩ raèng, leã Giaùng Sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su 

coù theâm “OÂng giaø Noâ-eân” laø đeå töôïng tröng cho tình  yeâu thöông 

vaø loøng quaûng đaïi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi đoái vôùi nhaân loaïi. 

Ngaøy xöa, ôû AÂu Chaâu ngöôøi ta cho raèng “OÂng giaø Noâ-

eân” laø moät ngöôøi cao vaø gaày oám. Nhöng nhaø vaên Irving ôû Myõ 

moâ taû “OÂng giaø Noâ-eân” laø moät oâng giaø maäp, đoäi muõ roäng vaønh, 

đi xe do taùm con nai keùo löôùt treân caùc ngoïn caây noùc nhaø đeå đem 

quaø boû vaøo caùc oáng khoùi loø söôûi cho caùc em beù ngoan. 

Moät giaùo sö thaàn đaïo cuûa Vieän Thaàn Đaïo Nöõu Öôùc teân 

Clement Moore đaõ laøm moät baøi thô coù töïa đeà “The visit of Saint 

Nicholas” đaêng treân baùo ôû Nöõu Öôùc ngaøy 23 thaùng 12 naêm 1823. 

Trong baøi thô naøy, oâng moâ taû “OÂng giaø Noâ-eân” coù raâu traéng, 

buïng pheä, đoäi muõ đoû, mang giaøy oáng đen, maëc quaàn aùo maøu đoû 

coù vieàn traéng, ngoài treân xe do taùm con nai keùo löôùt treân tuyeát 

traéng. 

Ngaøy nay, hình aûnh “OÂng giaø Noâ-eân” xuaát hieän trong 

muøa Giaùng Sinh laø saûn phaåm cuûa nhaø danh hoïa Thomas Nast veõ 

ra hoài theá kyû 19, döïa theo baøi thô moâ taû “OÂng giaø Noâ-eân buïng 

pheä ”cuûa Giaùo sö  Clement Moore. 

 

H203. Taïi sao coù phong tuïc taëng quaø Giaùng Sinh? 

 

Vaøo naêm 313, chính quyeàn La Maõ thöøa nhaän Cô Đoác 

Giaùo laø moät toân giaùo hôïp phaùp hoaït đoäng trong Đeá quoác La Maõ. 

Nhöng tröôùc khi đöôïc chiùnh quyeàn chaáp nhaän laø toân giaùo hôïp 

phaùp,  tín höõu Cô đoác phaûi soáng döôùi söï baét bôù cuûa chính quyeàn 

La Maõ. Vì sôï bị baét bôù, ngöôøi Cô Đoác khoâng daùm toå chöùc aên 

möøng leã Giaùng Sinh vaøo moät ngaøy rieâng bieät, neân hoï thöøa cô hoäi 

daân La Maõ aên möøng leã “Thaàn Maët Trôøi.” Hoï cuõng toå chöùc aên 

möøng Chuùa Giaùng Sinh vaøo cuøng moät ngaøy vôùi ngöôøi La Maõ aên 

leã “Thaàn Maët Trôøi” đeå khoâng bị chaùnh quyeàn phaùt hieän. Trong 

ngaøy leã “Thaàn Maët Trôøi”, ngöôøi La Maõ cho con caùi mình quaø 

caùp. Ngöôøi Cô Đoác cuõng cho con caùi mình quaø caùp nhaèm muïc 
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đích laøm cho chaùnh quyeàn La Maõ laàm töôûng laø Cô đoác nhaân 

cuõng aên leã “Thaàn Maët Trôøi” nhö hoï. Phong tuïc taëng quaø Giaùng 

Sinh baét nguoàn töø đoù vaø keùo daøi cho đeán ngaøy nay. 

 

H204. Ai baøy ra thieäp Giaùng Sinh? 

 

Vaøo naêm 1843, haàu töôùc Hendry Cole laø ngöôøi đaõ phaùc 

hoïa ra thieäp Giaùng Sinh đaàu tieân ôû Anh Quoác. Thieäp veõ raát đeïp, 

chöùa đöïng thoâng đieäp coù yù nghĩa Giaùng Sinh, neân đöôïc nhieàu 

ngöôøi öa thích. Tuy laø thieäp Giaùng Sinh đaàu tieân, nhöng haàu töôùc 

đaõ baùn đöôïc hôn ngaøn thieäp cho baïn beø đeå tieâu thuï. 

Vieäc laøm thieäp Giaùng Sinh trôû thaønh moät tieåu coâng ngheä 

coù lôïi nhuaän cao neân đaõ nhanh choùng baønh tröôùng khaép nôi treân 

thị tröôøng Anh Quoác.  

Đeán naêm 1875, moät ngöôøi Đöùc teân laø Louis Prang đaõ in 

moät soá thieäp Giaùng Sinh đaàu tieân đeå löu haønh treân Baéc Myõ. 

 

H205. Taïi sao haøng naêm leã Phuïc Sinh khoâng đeán vaøo moät 

ngaøy nhaát định nhö leã Giaùng Sinh? 

 

Theo Phuùc AÂm, Đöùc Chuùa Gieâ-su bị đoùng đinh cheát treân 

thaäp giaù tröôùc leã Vöôït Qua vaø soáng laïi sau leã Vöôït Qua. Cô đoác 

nhaân goác Do Thaùi ôû Hoäi thaùnh sô khai, cöû haønh leã Phuïc Sinh 3 

ngaøy sau leã Vöôït Qua. Ngöôøi Do Thaùi cöû haønh leã Vöôït Qua vaøo 

buoåi toái cuûa đeâm traêng troøn, töùc laø ngaøy 14 thaùng Nisan; thaùng 

Gieâng thuoäc AÂm-lịch Ba-by-loân. Vì leã Phuïc Sinh cöû haønh ba 

ngaøy sau leã Vöôït Qua neân leã Phuïc Sinh rôi vaøo moät ngaøy cuûa 

tuaàn leã ôû moãi naêm moãi khaùc, khoâng nhaát định.  

Cô đoác nhaân ngoaïi bang laïi cöû haønh leã Phuïc Sinh vaøo 

ngaøy Chuùa Nhaät; ngaøy thöù nhaát cuûa tuaàn leã, ngaøy Chuùa soáng laïi, 

ngay sau ngaøy leã Vöôït Qua cuûa Do Thaùi Giaùo. Neân leã Phuïc Sinh 

cuõng rôi vaøo moät ngaøy trong naêm, khoâng nhaát định. 
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Vaøo theá kyû thöù hai, giaùo phuï Polycarp, Giaùm muïc thuoäc 

Đoâng Giaùo Hoäi cho pheùp cöû haønh leã Phuïc Sinh cuøng moät ngaøy 

vôùi leã Vöôït Qua cuûa Do Thaùi Giaùo. Traùi laïi, Giaùm muïc Anicetus 

thuoäc Taây Giaùo Hoäi cho raèng leã Phuïc Sinh phaûi đöôïc cöû haønh 

vaøo ngaøy Chuùa Nhaät sau leã Vöôït Qua. 

Đeå coù moät ngaøy leã Phuïc Sinh thoáng nhaát cho Cô Đoác 

Giaùo hoaøn caàu, vaøo naêm 325 Hoaøng đeá Constantine trieäu taäp 

Coâng Đoàng Nicea đeå coù quyeát định veà ngaøy leã Phuïc Sinh. Coâng 

Đoàng Nicea ra quyeát nghị laø leã Phuïc Sinh phaûi đöôïc cöû haønh vaøo 

ngaøy Chuùa Nhaät, keá ngaøy traêng troøn vaø sau ngaøy Xuaân phaân (21 

thaùng 3). Neáu Chuùa Nhaät cuûa leã Phuïc Sinh rôi vaøo ngaøy leã Vöôït 

Qua thì leã Phuïc Sinh seõ dôøi laïi ngaøy Chuùa Nhaät sau ngaøy leã 

Vöôït Qua đeå hai ngaøy leã khoâng truøng nhau cuøng trong moät ngaøy.  

Bôûi quyeát định cuûa Coâng Đoàng Nicea, haøng naêm leã Phuïc 

Sinh đeán vaøo Chuùa Nhaät sau ngaøy 22 thaùng 3 vaø tröôùc 25 thaùng 

4. Thaønh ra, haèng naêm leã Phuïc Sinh đeán moãi naêm  khaùc ngaøy vôùi 

nhau. 

 

H206. Taïi sao Chaùnh Thoáng Giaùo cöû haønh leã Phuïc Sinh 

khoâng cuøng moät ngaøy vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin 

Laønh? 

 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh cöû haønh leã 

Phuïc Sinh theo quyeát định cuûa Coâng Đoàng Nicea(325). Theo 

quyeát định naøy, haèng naêm Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh cöû 

haønh leã Phuïc Sinh vaøo Chuùa Nhaät ngay sau ngaøy traêng troøn, vaø 

sau ngaøy xuaân phaân (21 thaùng 3). Cho neân, haèng naêm leã Phuïc 

Sinh đeán sôùm nhaát laø 22 thaùng 3 vaø treã nhaát laø 25 thaùng 4. 

Leã Phuïc Sinh cuûa Giaùo Hoäi Chaùnh Thoáng Giaùo thöôøng 

đeán sau ngaøy leã Phuïc Sinh cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh 

moät tuaàn leã hoaëc laâu hôn. Lyù do cuûa söï khaùc bieät nhö sau: 
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      Theo döông lịch cuûa Julius Caesar đeà xöôùng vaøo 

naêm 46 TCN, thì thôøi gian cuûa moãi naêm coù 11 phuùt vaø 14 

giaây daøi hôn thôøi gian cuûa traùi đaát đi moät voøng chung 

quanh maët trôøi. Đeán naêm 1580, lịch Julius Caesar đaõ đi 

tröôùc quaù 10 ngaøy so vôùi thôøi gian thaät cuûa vuõ truï. Đeå 

đieàu chỉnh laïi lịch Julius Caesar, naêm 1582 Giaùo Hoaøng 

Gregory XIII ra saéc leänh boû bôùt 10 ngaøy. Sau đoù cöù moãi 

boán naêm theâm vaøo moät ngaøy đeå đuùng vôùi thôøi gian thaät 

cuûa vuõ truï. Sau khi boû bôùt 10 ngaøy, leã Phuïc Sinh do 

Coâng Đoàng Nicea quyeát định thöôøng đeán tröôùc ngaøy leã 

Vöôït Qua cuûa Do Thaùi Giaùo. Chaùnh Thoáng Giaùo khoâng 

đoàng yù cöû haønh leã Phuïc Sinh tröôùc leã Vöôït Qua. Vì hoï 

cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su phuïc sinh vaøo ngaøy Chuùa 

Nhaät sau leã Vöôït Qua. Do đoù, hoï chôø đeán Chuùa Nhaät sau 

leã Vöôït Qua môùi cöû haønh leã Phuïc Sinh. Thaønh ra, leã 

Phuïc Sinh cuûa Chaùnh Thoáng Giaùo thöôøng đeán treã 

khoaûng moät hay hai tuaàn leã, coù khi hôn caû thaùng sau 

ngaøy leã Phuïc Sinh cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin 

Laønh. Nhö đaõ xaûy ra trong naêm 2005, Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo vaø Tin Laønh cöû haønh leã Phuïc Sinh vaøo ngaøy 27 

thaùng 3. Trong luùc đoù, Giaùo Hoäi Chaùnh Thoáng Giaùo cöû 

haønh leã Phuïc Sinh vaøo ngaøy 1 thaùng 5, vì trong naêm naøy 

leã Vöôït Qua cuûa Do Thaùi Giaùo cöû haønh vaøo ngaøy 24 

thaùng 4 naêm 2005. 

      Tuy vaäy, cöù moãi 3 hay 4 naêm, ngaøy leã Phuïc Sinh cuûa 

Coâng Giaùo vaø Tin Laønh coù luùc đeán sau ngaøy leã Vöôït 

Qua, truøng ngaøy vôùi leã Phuïc Sinh cuûa Giaùo Hoäi Chaùnh 

Thoáng Giaùo. Luùc đoù, ba Giaùo hoäi cöû haønh leã Phuïc Sinh 

cuøng ngaøy vôùi nhau nhö đaõ xaûy ra ngaøy 15 thaùng 4 naêm 

2001, ngaøy 11 thaùng 4 naêm 2004, vaø ngaøy 8 thaùng 4 naêm 

2007. 

 

Vaøo đaàu theá kyû 20, coù nhieàu Giaùo Hoäi Cô Đoác mong 

muoán haèng naêm leã Phuïc Sinh rôi vaøo moät ngaøy nhaát định trong 
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naêm. Coâng Đoàng Vatican II (1962) đeà nghị caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác 

neân choïn moät ngaøy nhaát định đeå cöû haønh leã Phuïc Sinh thoáng 

nhaát cho taát caû giaùo hoäi Cô Đoác treân toaøn caàu. Đa soá đoàng yù 

choïn Chuùa Nhaät cuûa tuaàn leã thöù nhì thuoäc thaùng 4 döông lịch đeå 

laøm ngaøy leã Phuïc Sinh haèng naêm cho Cô Đoác Giaùo. Tuy yù kieán 

naøy đöôïc đa soá ngöôøi taùn thaønh, nhöng chöa bieát khi naøo môùi 

thöïc hieän đöôïc. 

 

H207. Taïi sao Cô đoác nhaân chöng baøy hoa baïch hueä, böôùm, 

tröùng vaø baùnh keïo coù hình con thoû trong muøa leã Phuïc 

Sinh? 

 

Cô đoác nhaân chöng baøy hoa baïch hueä, böôùm, tröùng vaø 

baùnh keïo coù hình con thoû trong muøa leã Phuïc Sinh bôûi caùc lyù do 

sau đaây: 

 

a. Hoa baïch hueä: Hoa baïch hueä (Lily) coù hình loa keøn 

trumpet töôïng tröng cho vieäc loan baùo tin möøng Đöùc  

Chuùa Gieâ-su soáng laïi. 

b. Böôùm: Tröôùc khi thaønh böôùm, böôùm laø con saâu naèm 

trong oå keùn, töôïng tröng cho söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-

su naèm trong moà maû. Khi saâu thaønh böôùm, böôùm caén 

oå keùn bay ra vôùi caùnh maøu saëc sôõ, töôïng tröng cho 

söï soáng laïi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su vôùi moät thaân theå 

đaày vinh hieån. 

c. Thoû vaø tröùng: Caùc daân toäc Ang-loâ, Xaùc-toân, Haø-

Lan, Đöùc vaø Baéc AÂu duøng hình aûnh thoû vaø tröùng đeå 

töôïng tröng cho khaû naêng sanh soâi naûy nôû vaø söï soáng 

môùi baát dieät cho ngaøy leã Nöõ Thaàn cuûa Muøa Xuaân. 

Daàn daàn, phong tuïc naøy gia nhaäp vaøo muøa leã Phuïc 

Sinh cuûa Cô Đoác Giaùo vôùi yù nghĩa töông töï. 
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H208. Taïi sao coù leã Taï Ôn (Thanksgiving Day)? 

 

Vaøo naêm 1620, moät soá tín höõu muoán taùch rôøi khoûi Anh 

Quoác Giaùo, vì khoâng đoàng yù vôùi moät soá giaùo lyù cuûa giaùo hoäi 

naøy, cuøng vôùi moät soá tín höõu Thanh Giaùo xuoáng taøu Mayflower 

vöôït Đaïi Taây Döông đeå đi đeán Taân Theá Giôùi tìm töï do cho tín 

ngöôõng vaø laäp nghieäp. Sau cuoäc haønh trình daøi vaø đaày gian khoå, 

taøu caëp đöôïc beán Plymouth, ngaøy nay thuoäc bang Massachusetts, 

Hoa Kyø. Khi taøu caëp đöôïc beán Plymouth nhaèm vaøo giöõa muøa 

đoâng giaù laïnh, caùc di daân, khoaûng hôn moät traêm ngöôøi, khoâng 

caøy caáy troàng troït đöôïc neân khoâng coù đaày đuû löông thöïc đeå soáng 

cho qua muøa đoâng giaù laïnh naøy. Hôn nöõa, vì muøa đoâng naêm naøy 

coù đoä laïnh khaùc thöôøng, neân đaõ laøm cho phaân nöûa soá ngöôøi di 

daân cheát vì thieáu dinh döôõng vaø bịnh taät. Khi qua heát muøa đoâng, 

soá ngöôøi soáng soùt nhôø daân Da Doû địa phöông daïy caùch troàng 

baép, khoai, baàu, bí vaø caùc loaïi nguõ coác khaùc cuøng caùch baét caù vaø 

saên baén thuù röøng đeå coù đuû löông thöïc sinh soáng qua ngaøy. Đeán 

muøa thu naêm 1621, hoï đöôïc moät vuï muøa khaû quan. Hoï tin raèng 

Đöùc Chuùa Trôøi đaõ đoaùi thöông đeán hoï, neân nhöõng Cô đoác nhaân 

naøy bieät rieâng ra moät ngaøy đeå laøm leã Taï Ôn Chuùa. Trong buoåi leã 

Taï Ôn đaàu tieân naøy, coù khoaûng hôn moät traêm thaân höõu ngöôøi Da 

Đoû địa phöông tham döï. Hoï mang thịt nai vaø gaø taây đeán đeå boå 

sung cho böõa tieäc Taï Ôn đaàu tieân cuûa nhoùm ngöôøi di daân môùi 

đeán toå chöùc. 

Đeán naêm 1623, vì bị haïn haùn naëng neà, nhoùm Cô đoác 

nhaân naøy hieäp laïi kieâng aên caàu nguyeän xin Chuùa cho möa. Hoï 

đöôïc möa, neân hoï toå chöùc moät buoåi leã Taï Ôn thöù nhì. Töø đoù, 

haèng naêm caùc ngöôøi di daân toå chöùc leã Taï Ôn vaøo moãi muøa thu 

khi gaët haùi xong. 

Sau khi Hoa Kyø daønh đöôïc đoäc laäp töø tay ngöôøi Anh, 

quoác hoäi Hoa Kyø đeà nghị choïn moät ngaøy đeå laøm ngaøy leã Taï Ôn 

Thöôïng Đeá. Toång Thoáng George Washington ra saéc luaät choïn 

ngaøy 26-11-1789 đeå laøm ngaøy leã Taï Ôn cho toaøn nöôùc Myõ. 
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Đeán naêm 1863, Toång Thoáng Abraham Lincoln kyù saéc 

luaät daønh ngaøy thöù naêm sau cuøng cuûa thaùng 11 döông lịch haèng 

naêm laøm ngaøy leã Taï Ôn chaùnh thöùc cho toaøn theå nöôùc Myõ. 

Đeán naêm 1939, Toång Thoáng Franklin D. Roosevelt ra 

đaïo luaät dôøi ngaøy leã Taï Ôn laïi sôùm hôn moät tuaàn leã đeå cho 

ngöôøi daân Myõ coù theâm thôøi giôø mua saém leã Giaùng Sinh. 

Đeán naêm 1941, Quoác Hoäi Hoa Kyø bieåu quyeát choïn ngaøy 

thöù naêm cuûa tuaàn leã thöù tö thuoäc thaùng 11 haèng naêm đeå laøm 

ngaøy leã Taï Ôn cho đeán ngaøy nay. 

Gia-naõ-đaïi coù leã Taï Ôn töø naêm 1879. Baét đaàu töø naêm 

l957 Gia-naõ-đai cöû haønh leã Taï Ôn haèng naêm vaøo ngaøy thöù hai 

cuûa tuaàn leã thöù nhì thuoäc thaùng 10 döông lịch.  

 

H209. Taïi sao coù Ngaøy Hieàn Maãu (Mother’s Day)? 

 

Vaøo cuoái theá kyû XVI, ngöôøi Anh đaõ coù “Ngaøy Hieàn 

Maãu” đeå vinh danh caùc baø meï. Ngaøy Hieàn Maãu naøy đöôïc toå 

chöùc vaøo ngaøy Chuùa Nhaät thöù tö cuûa Muøa Chay (Lent). Trong 

“Ngaøy Hieàn Maãu,” ngöôøi laøm möôùn ôû vôùi chuû đöôïc pheùp veà 

thaêm meï đeå taëng caùc moùn quaø toû loøng caùm ôn coâng sanh thaønh 

döôõng duïc. 

Vaøo naêm 1908, baø Ana Jarvis ôû bang West Virginia, Hoa 

Kyø, coå đoäng daønh rieâng moät ngaøy đeå vinh danh caùc baø meï. 

Tröôùc tieân, baø Ana Jarvis xin nhaø thôø cuûa baø ôû Grafton, Virginia, 

cöû haønh moät leã đaëc bieät đeå vinh danh caùc baø meï vaøo ngaøy 10 

thaùng 5 naêm 1908, nhaèm ngaøy töôûng nieäm meï baø qua đôøi. Sau 

đoù, baø Ana Jarvis cuøng caùc thaân höõu vieát thö göûi đeán caùc daân 

bieåu, caùc giôùi laõnh đaïo toân giaùo, caùc thöông gia vaø caùc nhaø kinh 

doanh đeå coå đoäng thaønh laäp “Ngaøy Hieàn Maãu” cho nöôùc Myõ. 

Đeán naêm 1914, cuoäc vaän đoäng cuûa baø Ana Jarvis đaõ thuùc đaåy 

toång thoáng Woodrow Wilson kyù đaïo luaät daønh ngaøy Chuùa Nhaät 

thöù hai cuûa thaùng naêm đeå laøm “Ngaøy Hieàn Maãu” cho toaøn theå 

nöôùc Myõ. 
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Nhieàu quoác gia treân theá giôùi cöû haønh “Ngaøy Hieàn Maãu” 

ôû moãi nôi khaùc ngaøy vôùi nhau. Nhöng caùc nöôùc nhö Myõ, Đan 

Maïch, YÙ-Đaïi-Lôïi, Thoå Nhĩ Kyø, Phaàn Lan, AÙo vaø Bỉ đeàu cöû haønh 

“Ngaøy Hieàn Maãu” vaøo ngaøy Chuùa Nhaät thöù hai cuûa thaùng naêm 

moãi naêm. 

 

H210. Bôûi đaâu maø coù “Ngaøy Töø Phuï” (Father’s Day)? 

 

Baø Sonora Dodd sanh ra trong moät gia đình noâng daân ôû 

bang Washington, Hoa Kyø. Cha meï baø coù 6 ngöôøi con. Chaúng 

may meï baø qua đôøi sôùm. Nhöng cha baø khoâng tuïc huyeàn maø 

soáng đoäc thaân đeå nuoâi saùu ngöôøi con cho đeán tuoåi tröôûng thaønh. 

Khi lôùn khoân, baø Sonora Dodd nhaän thaáy cha mình đaõ hy sinh caû 

cuoäc đôøi, chịu moïi khoù nhoïc, khaéc phuïc moïi gian khoå đeå nuoâi 

naáng con caùi cho đeán ngaøy khoân lôùn. Moät Chuùa Nhöït, nhaân 

“Ngaøy Hieàn Maãu” baø Sonora Dodd đi nhaø thôø. Sau khi nghe muïc 

sö giaûng moät baøi đaëc bieät veà “Ngaøy Hieàn Maãu,” baø nghĩ raèng 

haøng naêm cuõng neân choïn ra moät ngaøy đeå vinh danh caùc ngöôøi 

cha nhö caùc baø meï vaäy. 

Vaøo ngaøy 19 thaùng 6 naêm 1910, baø Sonora Dodd toå chöùc 

“Ngaøy Töø Phuï” đaàu tieân taïi Spokane, bang Washington, Hoa Kyø. 

YÙ kieán cuûa baø Sonora Dodd đöôïc nhieàu ngöôøi höôûng öùng. Đeán 

naêm 1966, Toång Thoáng Lyndon Johnson kyù đaïo luaät daønh rieâng 

ngaøy Chuùa Nhaät thöù ba cuûa thaùng saùu haèng naêm laøm “NgaøyTöø 

Phuï” đeå vinh danh caùc baäc laøm cha. 

 

H211. Taïi sao coù ngaøy leã Valentine (Leã Tình Yeâu)?  

 

Haøng naêm, leã Valentine đeán vaøo ngaøy 14 thaùng 2. Nhaân 

ngaøy leã naøy ngöôøi ta göûi taëng nhau quaø bieáu hay böu thieáp vôùi 

lôøi leõ noàng naøn đeå baøy toû loøng mình vôùi ngöôøi yeâu hay baïn beø 

thaân thieát. 
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Trong thôøi trị vì cuûa Hoaøng đeá La Maõ Claudius II (268-

270), ngaøi thöôøng duøng quaân löïc cuûa mình đeå xaâm laán caùc nöôùc 

laân bang. Daân chuùng La Maõ khoâng uûng hoä taùnh hieáu chieán cuûa 

nhaø vua, neân ít coù ngöôøi chịu đaàu quaân đaùnh giaëc cho Hoaøng đeá. 

Hoaøng đeá Claudius cho raèng söï thieáu huït quaân lính laø vì thanh 

nieân La Maõ khoâng chịu rôøi xa vôï con đeå đi chieán đaáu cho mình. 

Neân Hoaøng đeá Claudius ra saéc leänh caám cöôùi gaû treân toaøn laõnh 

thoå cuûa đeá quoác mình.   

Trong thôøi đoù coù vị tu sĩ teân laøValentine khoâng chaáp 

nhaän luaät caám cöôùi gaû cuûa Hoaøng đeá Claudius. Neân oâng thöôøng 

giaûng daïy laø khi nam nöõ yeâu nhau neân keát hoân đeå soáng beân 

nhau, taïo döïng maùi aám gia đình. Ngoaøi vieäc giaûng daïy, tu sĩ 

Valentine coøn leùn luùt laøm leã hoân phoái cho nhieàu caëp thanh nieân 

nam nöõ thaønh vôï choàng. Moät hoâm, vieäc laøm cuûa tu sĩ Valentine 

bị baïi loä, oâng bị lính cuûa Hoaøng đeá Claudius baét giam vaøo nguïc. 

Sau đoù, bị keát aùn töû hình. Tu sĩ Valentine bị đaùnh baèng gaäy đeán 

cheát roài bị chaët đaàu vaøo ngaøy 14 thaùng 2 naêm 269. 

Trong thôøi gian tu sĩ Valentine bị giam trong nguïc toái, coù 

nhieàu ngöôøi treû tuoåi đeán thaêm vieáng đeå toû loøng aùi moä vieäc laøm 

cuûa tu sĩ Valentine. Trong soá nhöõng ngöôøi treû naøy coù coâ con gaùi 

cuûa vieân cai nguïc thöôøng xuyeân tôùi lui thaêm vieáng. Moãi laàn 

thaêm vieáng, coâ ngoài laïi haèng giôø đeå troø chuyeän vôùi tu sĩ 

Valentine. Trong caùc laàn troø chuyeän naøy, coâ ta toû loøng ngöôõng 

moä vieäc laøm cuûa tu sĩ Valentine đoái vôùi tình yeâu cuûa tuoåi treû. 

Roài hai ngöôøi đi đeán choã yeâu nhau thaät tình. 

Trong đeâm tröôùc ngaøy bị haønh quyeát, tu sĩ Valentine vieát 

moät böùc thö göûi cho coâ gaùi con ngöôøi cai nguïc. Trong thö oâng 

caùm ôn coâ ta đaõ daønh cho oâng nhieàu caûm tình noàng haäu vaø loøng 

trung nghĩa khoù queân. Cuoái thö oâng kyù teân “Valentine cuûa em” 

(Your Valentine). 

Đeán naêm 496, Giaùo Hoaøng Gelasius quyeát định laáy ngaøy 

14 thaùng 2 đeå töôûng nhôù đeán thaùnh Valentine. Tu sĩ Valentine 

đöôïc toân laø Thaùnh Hoä Maïng cuûa tình yeâu.  
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H212. Leã Halloween baét nguoàn töø đaâu? 

 

Leã Halloween baét nguoàn töø phong tuïc vaø söï meâ tín dị 

đoan cuûa coå daân Druid thuoäc saéc toäc Celts soáng caùch đaây hôn 

2000 naêm ôû nhöõng vuøng đaát maø nay thuoäc Anh-caùt-lôïi, AÙi-nhĩ-

lan vaø Phaùp.  

Haèng naêm, leã Caùc Thaùnh (Hallowmas, Allhallows, All 

Hallow’s Day hay All Saint’s Day ) rôi vaøo ngaøy 1 thaùng 11. Cô 

Đoác Giaùo cöû haønh leã Caùc Thaùnh đeå töôûng nieäm caùc tín höõu qua 

đôøi trong naêm qua. Ngöôøi ta goïi buoåi chieàu toái cuûa ngaøy 31 

thaùng 10 tröôùc ngaøy leã Caùc Thaùnh laø “All Hallows’ Eve”, 

“Hallowed” hay “Halloween.” 

Thôøi coå xöa, đeâm 31 thaùng 10, đeâm tröôùc ngaøy leã Caùc 

Thaùnh cuõng laø đeâm cuoái naêm hay đeâm giao thöøa cuûa coå daân 

Druids thuoäc saéc toäc Celts. Vì đeâm giao thöøa cuûa coå daân Druids 

laø đeâm tröôùc ngaøy leã Caùc Thaùnh neân daàn daø bị ngöôøi theo Cô 

Đoác Giaùo ôû AÂu Chaâu goïi laø đeâm Halloween. 

Coå daân Druids vaø Celts tin raèng ma quyû rôøi moä phaàn 

trong đeâm giao thöøa, töùc laø đeâm Halloween, đi vaát vöôûng phaù 

phaùch ngöôøi soáng. Trong đeâm naøy, coå daân Druids coù phong tuïc 

đoát löûa ngoaøi trôøi đeå xua đuoåi ma quyû. Ngöôøi Celts taét heát löûa 

trong nhaø đeå cho thaân theå hoï laïnh haàu cho ma quyû khoâng theå 

nhaäp đöôïc. Coù ngöôøi maëc quaàn aùo hì hôïm đi ngoaøi đöôøng đeå xua 

đuoåi taø linh vaø tìm baét nhöõng baø phuø thuûy roài thieâu soáng hoï đeå 

caûnh caùo ma quyû. 

Cuõng coù ngöôøi keå raèng vaøo theá kyû VIII, ngöôøi Anh tin laø 

vaøo buoåi chieàu toái tröôùc ngaøy leã Caùc Thaùnh, töùc laø đeâm 

Halloween, caùc hoàn ma rôøi moä phaàn veà thaêm caên nhaø cuõ hoaëc đi 

lang thang treân caùc vuøng queâ heûo laùnh. Trong đeâm đoù, duø ngöôøi 

coù gan daï đeán đaâu, khi ra đöôøng cuõng phaûi mang maët naï quaùi 

đaûn đeå xua đuoåi vaø huø doïa ma quyû. Ngöôøi naøo đi trong đeâm đoù 

vôùi ma quyû maø khoâng bị ma quyû laøm haïi, thì đöôïc xem nhö đaõ 

hoøa hôïp đöôïc vôùi theá giôùi voâ hình, roài đi töø nhaø naày sang nhaø 
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khaùc đeå xin thöùc aên nöôùc uoáng, neáu ai töø choái seõ bị quaáy phaù 

(trick). 

Ngaøy nay, ôû AÂu Myõ, ngöôøi ta khoâng coøn meâ tín dị đoan, 

neân hoï xem buoåi toái Halloween nhö moät ngaøy leã vui cho treû em. 

ÔÛ Myõ, chieàu ngaøy 31 thaùng 10 laø leã Halloween. Khi trôøi vöøa 

chaäp choaïng toái, treû em mang maët naï quaùi đaûn, maëc quaàn aùo 

hoùa trang thaønh ma quyû, phuø thuûy, ngöôøi dôi, ngöôøi nheän, 

superman . . . đi töø nhaø naày sang nhaø khaùc xin keïo baùnh.  

Töø ngaøy Xaõ Hoäi Chuû Nghĩa Vieät Nam môû cöûa đoùn tö 

baûn AÂu Myõ vaø “Vieät kieàu yeâu nöôùc” thì  đeâm  leã Holloween maø 

ngöôøi Vieät Nam goïi laø đeâm “Coâ Hoàn Taây,” cuõng đöôïc toå chöùc  ôû 

nhöõng thaønh phoá coù đoâng ngoaïi kieàu cö nguï. Trong đeâm naøy hoï 

baùn moät phaàn  aên buïng baùnh bí  rôï vaø canh bí rôï vôùi giaù169.000 

đoàng baïc cho moät ngöôøi aên. 

 

H213. Saùch Phuùc AÂm Lu-ca 1:59 ghi, “Qua ngaøy thöù taùm, 

hoï laøm leã caét bì cho con treû.” Leã caét bì laø gì? 

 

Theo luaät phaùp Moâi-se cuûa Do Thaùi Giaùo, khi moät em 

beù trai đöôïc sanh ra, cha meï đôïi đeán ngaøy thöù taùm thì laøm leã caét 

bì vaø đaët teân cho con treû đoù. Trong buoåi leã naøy, hoï caét boû da qui 

đaàu cuûa em beù. Vieäc caét döông bì cuûa phaùi nam laø daáu hieäu 

duøng đeå laøm aán chöùng cho giao öôùc maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ laäp 

vôùi AÙp-ra-ham laø Ngaøi đaõ choïn AÙp-ra-ham vaø doøng doõi cuûa 

ngöôøi đeå laøm tuyeån daân cho Ngaøi. 

 Theo giao öôùc, Đöùc Chuùa Trôøi baét buoäc AÙp-ra-ham vaø 

haäu töï cuûa ngöôøi phaûi chịu caét boû döông bì nhö đaõ ghi trong saùch 

Saùng Theá Kyù17:11, “Caùc ngöôi phaûi chịu caét-bì; pheùp đoù seõ laø 

daáu hieäu cuûa söï giao-öôùc giöõa ta cuøng caùc ngöôi.” Đeå tuaân theo 

meänh leänh cuûa Chuùa truyeàn, AÙp-ra-ham đaõ laøm pheùp caét bì cho 

mình luùc 99 tuoåi, vaø cho con mình laø Ích-ma-eân, luùc 13 tuoåi 

(Saùng 17:24-25). 
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Trong thôøi Taân Öôùc, leã caét bì xem laø khoâng caàn thieát cho 

söï cöùu roãi cuûa Cô đoác nhaân. Neân söù đoà Phao-loâ khaúng định: “Toâi 

laø Phao-loâ, noùi vôùi anh em raèng, neáu anh em chịu laøm pheùp caét 

bì, thì Đaáng Christ khoâng boå ích chi cho anh em heát”(Ga 5: 2). 

 

H214. Taïi sao ngöôøi ta goïi đeàn thôø ôû Gieâ-ru-sa-lem laø đeàn 

thôø Sa-loâ-moân hay đeàn thôø Heâ-roát? 

 

Vaøo naêm thöù tö cuûa thôøi vua Sa-loâ-moân trị vì, töùc laø vaøo 

khoaûng naêm 966 (TCN), vua Sa-loâ-moân khôûi coâng xaây caát moät 

đeàn thôø nguy nga vaø traùng leä cho Đöùc Gieâ-hoâ-va ôû Gieâ-ru-sa-

lem. Đeàn thôø naøy coù chieàu daøi 27 thöôùc, chieàu ngang 9 thöôùc vaø 

chieàu cao 13 thöôùc röôõi. Coâng taùc xaây caát đeàn thôø phaûi maát 

khoaûng 7 naêm môùi hoaøn taát (I Vua 6:1-37). Töø cöûa tröôùc böôùc 

vaøo laø tieàn đöôøng cuûa đeàn thôø cuõng goïi laø nôi thaùnh coù chieàu saâu 

18 thöôùc. Keá đoù laø nôi chí thaùnh coù chieàu saâu laø 9 thöôùc. ÔÛ giöõa 

nôi thaùnh vaø nôi chí thaùnh coù vaùch laøm baèng goã baù höông cao töø 

neàn cho đeán traàn đeå ngaên caùch nôi thaùnh vaø nôi chí thaùnh. Vì 

vua Sa-loâ-moân xaây caát đeàn thôø naøy đaàu tieân ôû Gieâ-ru-sa-lem 

neân ngöôøi ta goïi laø đeàn thôø Sa-loâ-moân.  

Đeán naêm 20 (TCN), vua Heâ-roát Đaïi đeá ra coâng tu boå laïi 

đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem cho roäng lôùn hôn, myõ thuaät hôn vaø loäng 

laãy hôn. Moãi ngaøy coù đeán 18.000 thôï laøm vieäc, daàu vaäy maõi đeán 

naêm  63 (SC) thì coâng vieäc xaây đeàn thôø môùi hoaøn taát. Vì vua Heâ-

roát coù coâng xaây döïng laïi đeàn thôø, neân trong thôøi cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su, ngöôøi ta goïi đeàn thôø ôû Gieâ-ru-sa-lem laø đeàn thôø Heâ-roát. 

 

H215. Taïi sao Ma-thi-ô 26:25 goïi teân ngöôøi moân đoà phaûn 

Chuùa laø Giu-đa, saùch Maùc 14:10 goïi laø Giu-đa Ích-ca-

ri-oát? 

 

Theo nguyeân vaên Taân Öôùc baèng tieáng Hy Laïp thì Đöùc 

Chuùa Gieâ-su coù hai moân đoà teân Giu-đa (Hy Laïp: Ioudas). Moät 
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ngöôøi laø con cuûa Gia-cô. (Kinh Thaùnh Vieät-ngöõ goïi teân ngöôøi 

naøy laø Giu-đe - Lu 6:16) vaø Giu-đa phaûn Chuùa. Teân  Giu-đa 

phaûn Chuùa coù keøm theo sau teân chöõ  Ích-ca-ri-oát. Sôû dĩ Phuùc AÂm 

Maùc vieát theâm chöõ Ích-ca-ri-oát sau teân ngöôøi moân đoà Giu-đa 

phaûn Chuùa laø đeå ngöôøi đoïc Phuùc AÂm khoâng nhaàm laãn vôùi moân 

đoà Giu-đa con cuûa Gia-cô. Trong Kinh Thaùnh Vieät-ngöõ khoâng coù 

söï laãn loän naøy, vì Kinh Thaùnh Vieät-ngöõ goïi teân moân đoà con cuûa 

Gia-cô laø Giu-đe nhö đaõ noùi ôû treân. 

Theo nguyeân vaên tieáng Hy-Laïp chöõ Ích-ca-ri-oát laø 

Iskarioteøs. Chöõ Iskarioteøs coù nghĩa laø cö daân cuûa vuøng Kerioth. 

Vaäy, teân Giu-đa Ích-ca-ri-oát coù nghĩa laø Giu-đa cö daân cuûa vuøng 

Kerioth. Nhö Ma-ri Ma-đô-len (Hy-Laïp: Magdaleøneø) cuõng coù 

nghĩa laø Ma-ri cö daân cuûa vuøng Magdala. Töïa nhö trong tieáng 

Vieät goïi anh UÙt Traø OÂn hay baø Naêm Sa Đeùc vaäy.   

 

H216. Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà coù caâu: “Ngaøi xuoáng aâm 

phuû.” Caâu naøy noùi coù nghĩa gì? 

 

Vaøo cuoái theá kyû thöù hai, caùc Giaùo phuï cuûa Hoäi Thaùnh sô 

khai thaûo ra baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà chöùa đöïng nieàm tin chính 

yeáu cuûa caùc söù đoà löu laïi trong caùc saùch Taân Öôùc. Muïc đích cuûa 

baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà laø đeå choáng laïi caùc taø thuyeát len loûi vaøo 

Hoäi thaùnh Chuùa. Moät trong nhöõng taø thuyeát đoù cho raèng khi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su bị đoùng đinh thì Ngaøi chỉ ngaát lịm treân thaäp töï giaù 

chöù khoâng cheát thaät.  

Trong thôøi naøy, ngöôøi Do-Thaùi tin raèng moät ngöôøi thaät söï 

cheát laø khi linh hoàn ngöôøi đoù đaõ xuoáng tôùi aâm phuû (Haideøs), neáu 

linh hoàn chöa xuoáng tôùi aâm-phuû thì chöa keå laø cheát thaät. [AÂm 

phuû laø nôi chöùa linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi cheát (Khaûi 20:13). AÂm 

phuû goàm coù hai phaàn; ngaên caùch vôùi nhau baèng moät vöïc saâu. Nôi 

chöùa ngöôøi đöôïc cöùu goïi laø Ba-ra-đi hay loøng AÙp-ra-ham vaø nôi 

chöùa ngöôøi khoâng đöôïc cöùu laø nôi coù haønh phaït đau đôùn taïm thôøi 

(Lu 16:22-28). Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su phuïc sanh vaø thaêng thieân, 
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Ngaøi đaõ đem linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi đöôïc cöùu ôû Ba-ra-đi leân 

thieân đaøng  (EÂ-pheâ 4:8, Thi 68:18). Nhöõng ngöôøi khoâng đöôïc cöùu 

vaãn tieáp tuïc ôû nôi aâm phuû đeå chôø ngaøy phaùn xeùt sau cuøng, sau 

đoù hoï seõ bị haønh phaït đôøi đôøi (Khaûi 20:13-14).] 

Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà duøng caâu “Ngaøi xuoáng aâm phuû” 

laø coù yù noùi raèng: Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ đaõ thaät söï cheát, vaø đaõ 

thaät söï soáng laïi, đeå choáng laïi taø thuyeát cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-

su chỉ ngaát lịm chöù khoâng cheát haún treân thaäp töï giaù.  

 

H217. Taïi sao ngöôøi ta goïi moân đoà Si-moân laø Si-moân Xeâ-loát 

(Lu 6:15)? 

 

Xeâ-loát phaùt nguyeân töø chöõ Zeøloøteøs cuûa Hy laïp. Chöõ 

Zeøloøteøs coù nghĩa laø “yeâu nöôùc.” Xeâ-loát laø teân cuûa moät đaûng phaùi 

chính trị do ngöôøi Do Thaùi thaønh laäp đeå choáng laïi aùch thoáng trị 

cuûa La Maõ aùp đaët treân ngöôøi Do Thaùi ôû xöù Giu-đeâ. 

Moân đoà cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su teân laø Si-moân, voán laø moät 

thaønh vieân cuûa đaûng Xeâ-loát, neân ngöôøi ta goïi oâng ta laø Si-moân 

Xeâ-loát. Đaûng Xeâ-loát thaønh laäp töø thôøi Heâ-roát Đaïi đeá (37-4 TCN), 

vaø toàn taïi cho đeán gaàn cuoái theá kyû thöù nhaát cuûa coâng nguyeân.  

Đaûng chaùnh trị Xeâ-loát cho raèng söï thöøa nhaän quyeàn cai 

trị cuûa Hoaøng đeá La Maõ laø theo taø giaùo, laø choái boû quyeàn cai trị 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi treân daân toäc Do Thaùi, laø đöa daân toäc hoï đeán 

choã laøm noâ leä cho ngoaïi bang. 

Nhöõng thaønh vieân quaù khích cuûa đaûng Xeâ-loát đaõ duøng 

chieán thuaät khuûng boá, phaù hoaïi hay aùm saùt caùc giôùi chöùc La Maõ 

vaø nhöõng ngöôøi Do Thaùi coäng taùc vôùi chính quyeàn La Maõ. Duø bị 

chính quyeàn La Maõ duøng moïi caùch đeå tieâu dieät, nhöng đaûng Xeâ-

loát vaãn duy trì đöôïc moät aûnh höôûng lôùn trong daân chuùng Do 

Thaùi. Đeán naêm  66 (SC), đaûng Xeâ-loát đaõ laõnh đaïo đöôïc moät cuoäc 

toång noåi daäy cuûa toaøn daân Do Thaùi nhaèm laät đoå neàn đoâ hoä cuûa 

La Maõ. Nhöng cuoäc noåi daäy naøy đaõ bị quaân La Maõ đaäp tan vaøo 

naêm 70. Daàu vaäy, moät soá lôùn đaûng vieân Xeâ-loát ruùt veà coá thuû caên 
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cöù chieán löôïc Masada, gaàn Bieån Cheát. Sau 3 naêm bị vaây haõm, 

hoï vaãn coá caàm cöï vaø nhaát quyeát khoâng đaàu haøng cho đeán khi heát 

löông thöïc roài taát caû đeàu töï saùt vaøo naêm 73. 

 

H218. Taïi sao ngöôøi Sa-ma-ri thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi ôû 

treân nuùi, coøn ngöôøi Giu-đa thôø phöôïng Đöùc Chuùa 

Trôøi taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem (Giaêng  4:20)? 

 

Sau khi vua Sa-loâ-moân baêng haø naêm 930 (TCN), Vöông 

Quoác Do Thaùi bị chia ra laøm hai. Chi phaùi Beân-gia-min vaø Giu-

đa chieám xöù Giu-đeâ đeå thaønh laäp Vöông Quoác Mieàn Nam. 

Vöông Quoác Mieàn Nam ôû döôùi söï cai trị cuûa vua Roâ-boâ-am, con 

trai cuûa vua Sa-loâ-moân, thuû đoâ laø Gieâ-ru-sa-lem. Möôøi chi phaùi 

coøn laïi thaønh laäp Vöông Quoác Mieàn Baéc ôû xöù  Sa-ma-ri, döôùi söï 

cai trị cuûa Gieâ-roâ-boâ-am (I Vua12:1-20). Vöông Quoác Mieàn Baéc 

khoâng coù thuû đoâ. Đeán đôøi vua OÂm-ri (885-874), ngaøi thaønh laäp 

thuû đoâ cho Vöông Quoác Mieàn Baéc ôû Si-chem, trong xöù Sa-ma-ri. 

Naêm 722 (TCN), vua A-si-ri (I-raéc) xua quaân đaùnh 

chieám Sa-ma-ri, baét 27.290 daân Do thaùi ôû Sa-ma-ri đem veà A-si-

ri laøm phu tuø (II Vua17:6). Đoaïn vua A-si-ri đem daân töø caùc 

thuoäc địa nhö Ba-by-loân, Cu-tha, A-va, Ha-maùt vaø Seâ-phaùt-va-

im vaøo ôû trong xöù Sa-ma-ri đeå thay theá ngöôøi Do Thaùi đaõ bị löu 

đaøy qua A-si-ri (II Vua17:24). 

Daân môùi đeán định cö ôû Sa-ma-ri thôø phöôïng thaàn töôïng 

cuûa rieâng mình. Sau moät thôøi gian soáng vôùi ngöôøi Do Thaùi coøn 

soùt laïi ôû Sa-ma-ri, hoï trôû laïi thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi nhö 

ngöôøi Do Thaùi nhöng khoâng boû thôø phöôïng thaàn töôïng rieâng cuûa 

mình. Sau nhieàu theá kyû soáng chung chaï, ngöôøi Do Thaùi coøn soùt 

laïi cöôùi gaû vôùi daân môùi naøy, laøm cho ngöôøi Do Thaùi ôû Sa-ma-ri 

khoâng coøn giöõ đöôïc söï thuaàn chuûng cuûa gioáng daân Do Thaùi nhö 

ngaøy xöa. 

Naêm 586 (TCN), vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa Ba-by-loân (I-

raéc) xua quaân đaùnh chieám xöù Giu-đeâ (Vöông Quoác Mieàn Nam), 
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đaäp phaù đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem, baét daân Do Thaùi Giu-đa ôû xöù  

Giu-đeâ đem veà Ba-by-loân laøm phu tuø (II Söû 36:20). 

Naêm 539 (TCN), vua Si-ru cuûa Phe-rô-sô (Ba tö) chinh 

phuïc đöôïc Ba-by-loân. Naêm sau, vua Si-ru cho daân Do Thaùi Giu-

đa hoài höông (II Söû 36:23). Khi ngöôøi Do Thaùi Giu- đa veà đeán xöù 

Giu-đeâ, hoï lieàn khôûi coâng truøng tu đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem đaõ bị 

vua Neâ-bu-caùt-neát-sa phaù huûy tröôùc đoù 47 naêm. Ngöôøi Do Thaùi 

Sa-ma-ri xin ngöôøi Do Thaùi Giu-đa cho hoï hôïp taùc truøng tu laïi 

đeàn thôø, nhöng bị ngöôøi Do thaùi Giu-đa khöôùc töø vôùi lyù do laø 

ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri khoâng coøn raët gioáng Do Thaùi, neân khoâng 

đöôïc tham döï vaøo coâng taùc thieâng lieâng xaây caát đeàn thôø cuûa 

ngöôøi Do Thaùi Giu-đa ôû Gieâ-ru-sa-lem (E-xô 4:1-3). 

Ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri caêm thuø ngöôøi Do Thaùi Giu-đa 

vì hoï bị ngöôøi Do Thaùi Giu-đa kyø thị chuûng toäc mình. Neân hoï 

khoâng muoán thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi trong moät đeàn thôø vôùi 

ngöôøi Do Thaùi Giu-đa ôû Gieâ-ru-sa-lem. Vì vaäy, hoï xaây moät đeàn 

thôø khaùc treân nuùi Ga-ri-xim ôû xöù Sa-ma-ri đeå thôø phöôïng Đöùc 

Chuùa Trôøi. Töø đoù, ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri thôø phöôïng Đöùc Chuùa 

Trôøi ôû đeàn thôø xaây caát treân nuùi Ga-ri-xim. Coøn ngöôøi Do Thaùi 

Giu-đa thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi ôû đeàn thôø taïi thaønh Gieâ-ru-sa-

lem (II Söû 3:1). Ngöôøi Do Thaùi Giu-đa cho raèng đeàn thôø ôû Gieâ-

ru-sa-lem môùi đuùng laø nôi thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi, neân toû veû 

khinh khi söï  thôø phöôïng cuûa ngöôøi  Sa-ma-ri ôû treân nuùi Ga-ri-

xim.  Nhôn  dịp  troø chuyeän vôùi Đöùc Chuùa Gieâ-su  ôû beân bôø 

gieáng Gia-coáp, ngöôøi đaøn baø Do Thaùi Sa-ma-ri  neâu vaán đeà naøy 

vôùi Đöùc Chuùa Gieâ-su :“Toå phuï chuùng toâi đaõ thôø laïy treân hoøn nuùi 

naøy; coøn daân Giu-đa laïi noùi raèng nôi đaùng thôø laïy laø taïi thaønh 

Gieâ-ru-sa-lem”(Giaêng 4:20).  Đöùc Chuùa Gieâ-su cho ngöôøi đaøn 

baø Sa-ma-ri bieát: Đaõ đeán luùc caû hai đeàn thôø đeàu khoâng coøn laø 

nôi thích hôïp đeå thôø phöôïng  Đöùc Chuùa Trôøi nöõa, vì đaõ đeán luùc 

söï thôø phöôïng Đöùc Chuùa Trôøi phaûi đeán töø taâm thaàn vaø leõ thaät 

cuûa con ngöôøi (Giaêng 4:23). 
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H219. Taïi sao ngöôøi Do Thaùi Giu-đa vaø ngöôøi Sa-ma-ri 

khoâng giao thieäp vôùi nhau (Giaêng 4: 9)? 

 

Ngöôøi Do Thaùi Giu-đa coù truyeàn thoáng thuø gheùt ngöôøi 

Do Thaùi Sa-ma-ri vì ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri lai gioáng daân ngoïai 

bang, theo taø giaùo vaø khoâng chaáp nhaän toaøn boä Kinh Thaùnh Cöïu 

Öôùc cuûa Do Thaùi Giaùo. (Ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri chỉ tin nhaän 

Nguõ Kinh Moâi-se, goàm coù caùc saùch Saùng theá Kyù, Xuaát EÂ-díp-toâ 

Kyù, Leâ-vi Kyù, Daân soá Kyù vaø Phuïc truyeàn Luaät leä Kyù). Moät đieàu 

nöõa laøm cho ngöôøi Do Thaùi Giu-đa thuø gheùt ngöôøi Do Thaùi Sa-

ma-ri, vì ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri đaõ xaây caát đeàn thôø rieâng cho 

hoï ôû treân nuùi Ga-ri-xim đeå thôø phöôïng Gieâ-hoâ-va Đöùc Chuùa 

Trôøi. Ngöôøi Do Thaùi Giu-đa xem đeàn thôø cuûa ngöôøi Do Thaùi Sa-

ma-ri xaây caát treân nuùi Ga-ri-xim laø moät daáu hieäu choáng laïi Do 

Thaùi Giaùo. Neân đeán naêm 129 (TCN), töôùng Hyrcarus cuûa ngöôøi 

Do Thaùi Giu-đa, đem quaân töø xöù Giu-đeâ đeán vaây đaùnh ngöôøi Do 

Thaùi Sa-ma-ri vaø phaù huûy đeàn thôø cuûa hoï treân nuùi Ga-ri-xim. 

Cuoäc đaùnh phaù naøy laøm cho ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri caøng haän 

thuø theâm ngöôøi Do Thaùi Giu-đa.  

Söï haän thuø giöõa hai daân toäc keùo daøi cho đeán thôøi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su. Ngöôøi Do Thaùi Giu-đa vaãn khoâng muoán giao thieäp 

vôùi ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri vì ngöôøi Do Thaùi Giu-đa luoân luoân 

töï haøo cho raèng mình laø daân Do Thaùi raët gioáng đem loøng khinh 

khi ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri lai gioáng vaø theo taø giaùo (Giaêng 

4:9). Ngöôïc laïi, ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri cuõng khoâng muoán giao 

thieäp vôùi ngöôøi Do Thaùi Giu-đa vì hoï bị ngöôøi Do Thaùi Giu-đa 

kyø thị toân giaùo vaø chuûng toäc mình. 

Ngaøy nay, coù khoaûng 600 ngöôøi Do Thaùi Sa-ma-ri coøn 

sinh soáng giöõa nhöõng ngöôøi Palestine vaø Do Thaùi Giu-đa. Ngöôøi 

Sa-ma-ri vaãn theo Do Thaùi Giaùo nhöng pha troän moät phaàn Hoài 

Giaùo. Hoï vaãn tieáp tuïc daâng sinh teá chuoäc toäi treân nuùi Ga-ri-xim 

vaøo buoåi chieàu tröôùc ngaøy leã Vöôït Qua theo luaät phaùp Moâi-se. 

Trong luùc đoù, ngöôøi Do Thaùi Giu-đa đaõ chaám döùt vieäc daâng sinh 
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teá chuoäc toäi töø khi đeàn thôø vaø thaønh Gieâ-ru-sa-lem bị quaân La 

Maõ phaù huûy naêm 70. (Quaân La Maõ phaù huûy đeàn thôø ôû Gieâ-ru-sa-

lem laø đeå traû thuø cho cuoäc noåi daäy cuûa ngöôøi Do Thaùi choáng La-

Maõ, tröôùc đoù 4 naêm). 

 

H220. Coù phaûi Đöùc Chuùa Gieâ-su vaùc nguyeân caây thaäp töï 

đeán đoài Goâ-goâ-tha? 

 

Saùch Giaêng 19:17 ghi,“Đöùc Chuùa Gieâ-su vaùc thaäp töï giaù 

mình, đi đeán ngoaøi thaønh taïi nôi goïi laø caùi Soï theo tieáng Heâ-bô-

rô goïi laø Goâ-goâ-tha.” Thaät söï, Đöùc Chuùa Gieâ-su khoâng vaùc 

nguyeân caây thaäp töï đeán đoài Goâ-goâ-tha, nhöng chỉ vaùc mieáng goã 

ngang (Patibulum) cuûa caây thaäp töï maø thoâi. Phaàn mieáng goã đöùng 

(Stipes Crucis) thì đaõ coù saün ôû địa đieåm haønh hình treân đoài Goâ-

goâ-tha.  

 

H221. Saùch Coâng vuï caùc Söù đoà 1:12 ghi: “Nuùi aáy caùch thaønh 

Gieâ-ru-sa-lem öôùc đoä moät ngaøy Sa-baùt.” Moät ngaøy Sa-

baùt laø bao xa? 

 

Theo luaät leä cuûa thôøi Cöïu Öôùc, ngöôøi Do Thaùi giöõ ngaøy 

thöù baûy Sa-baùt đeå laøm neân ngaøy thaùnh theo qui định bôûi đieàu raên 

thöù tö  ghi ôû saùch Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 20:8, “Haõy nhôù ngaøy nghỉ 

đaëng laøm neân ngaøy thaùnh.” Đeå thi haønh đieàu raên naøy, ngöôøi Do 

Thaùi khoâng đöôïc đi xa quaù 2.000 böôùc hay 2.000 cu-đeâ (La tinh: 

cubitus, Hy laïp: Peùchus, Heâ-bô-rô: AÂmmaâh)  tính töø địa đieåm đaët 

hoøm giao öôùc. 

Trong thôøi Moâi-se, cu-đeâ laø đôn vị đo löôøng tính töø 

khuyûu tay (cuøi choõ) cho đeán cuoái ngoùn giöõa cuûa baøn tay, coù 

chieàu daøi khoaûng boán taác röôõi theo đôn vị đo baèng thöôùc taây. 

Vaäy, “quaõng đöôøng đi moät ngaøy Sa-baùt ”coù khoaûng caùch 

chöøng 900 thöôùc taây, töùc laø 2.000 böôùc hay 2.000 cu-đeâ. 
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H222. Phuùc AÂm Giaêng 10:22 ghi: “ÔÛ Gieâ-ru-sa-lem giöõ leã 

khaùnh thaønh đeàn thôø.” Coù phaûi leã khaùnh thaønh đeàn 

thôø cuûa thôøi vua Sa-loâ-moân xaây caát? 

 

Naêm 970 (TCN) vua Sa-loâ-moân leân ngoâi keá vị vua Đa-

vít, đeán naêm thöù tö cuûa trieàu đaïi mình, vua Sa-loâ-moân baét đaàu 

xaây caát moät đeàn thôø cho Đöùc Gieâ-hoâ-va taïi Gieâ-ru-sa-lem. Vieäc 

xaây caát đeàn thôø naøy phaûi maát đeán 7 naêm môùi hoaøn taát. Vaøo 

khoaûng naêm 959 (TCN), đeàn thôø đöôïc xaây caát xong. Ngöôøi Do 

Thaùi aên khaùnh thaønh đeàn thôø laàn thöù nhaát (I Vua 8:63). 

Naêm 586 (TCN), vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa Ba-by-loân (I-

raéc) xua quaân đaùnh chieám xöù Giu-đeâ, phaù huûy đeàn thôø ôû Gieâ-ru-

sa-lem vaø baét daân Do Thaùi löu đaøy qua Ba-by-loân laøm phu tuø. 

Đeán naêm 539 (TCN), vua Si-ru cuûa Phe-rô-sô (Ba-Tö) đaùnh 

chieám đöôïc Ba-by-loân. Naêm sau, vua Si-ru cho ngöôøi Do Thaùi 

hoài höông. Döôùi söï höôùng daãn cuûa Xoâ-roâ-ba-beân, đoaøn ngöôøi Do 

Thaùi thöù nhaát trôû veà Gieâ-ru-sa-lem xaây caát laïi đeàn thôø cho Đöùc 

Gieâ-hoâ-va taïi địa đieåm cuõ. Đeán naêm thöù saùu cuûa đôøi vua Đa-ri-

uùt, đeàn thôø đöôïc xaây caát xong. Daân Do Thaùi vui möøng aên leã 

khaùnh thaønh đeàn thôø laàn thöù hai (E-xô 6:16). 

Naêm 198 (TCN), vua Sy-ri xua quaân đaùnh chieám xöù Giu-

đeâ laøm thuoäc địa. Vua Sy-ri đem heo vaø caùc thuù vaät oâ-ueá khaùc 

vaøo đeàn thôø ôû Gieâ-ru-sa-lem, laøm cuûa leã daâng leân thaàn töôïng 

mình. Ngöôøi Do Thaùi cho raèng vua Sy-ri đaõ laøm oâ-ueá đeàn thôø 

cuûa hoï. 

Đeán naêm 167 (TCN) gia đình Ma-ca-beâ noåi leân đaùnh 

quaân Sy-ri giaønh đöôïc đoäc laäp vaøo naêm 163 (TCN). Sau khi đöôïc 

đoäc laäp, anh em cuûa Ma-ca-beâ baét đaàu coâng taùc taåy ueá đeàn thôø 

baèng caùch vaát boû caùc vaät trong đeàn thôø đaõ bị quaân Sy-ri laøm oâ-

ueá, roài thay vaøo baèng nhöõng đoà vaät môùi. Sau khi taåy ueá xong 

đeàn thôø, hoï laøm leã khaùnh thaønh đeàn thôø laàn thöù ba (I Ma-ca-beâ 

4:59). 
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Caùc nhaø giaûi kinh cho raèng vaøo thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-

su, daân Do Thaùi ôû Gieâ-ru-sa-lem giöõ leã khaùnh thaønh đeàn thôø laø 

leã khaùnh thaønh đeàn thôø laàn thöù ba ôû thôøi Ma-ca-beâ. 

 

H223. Phuùc AÂm Ma-thi-ô 5:41 ghi lôøi Chuùa daïy:“Neáu ai 

muoán baét ngöôi đi moät daëm đöôøng, haõy đi hai daëm vôùi 

hoï” Lôøi daïy naøy coù yù nghĩa gì? 

 

Trong thôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su, daân toäc Do Thaùi ôû döôùi söï 

cai trị cuûa La Maõ. Theo luaät, ngöôøi lính La Maõ coù quyeàn baét 

ngöôøi Do Thaùi mang giuøm binh cuï cuûa hoï đi moät quaõng đöôøng 

theo luaät định laø moät daëm, töùc laø moät ngaøn böôùc. Chuùa daïy neân 

đi theâm moät daëm nöõa vôùi hoï đeå toû loøng saün saøng giuùp đôõ duø hoï 

laø keû thuø cuûa mình. 

Ngaøy nay, tín höõu Cô-đoác duøng lôøi Chuùa daïy “đi theâm 

moät daëm”(extra mile), đeå nhaéc nhôû mình phaûi luoân luoân saün 

saøng giuùp đôõ ngöôøi khaùc moät caùch roäng löôïng hôn thöôøng leä. 

 

H224. Đöùc Chuùa Gieâ-su daïy: “Khi ngöôi boá thí, đöøng thoåi 

keøn tröôùc maët mình” (Ma 6:2). Chuùa noùi caâu naøy coù yù 

nghĩa gì?   

   

Thoâng thöôøng, ngöôøi Do Thaùi muoán daâng hieán, hoï đi vaøo 

đeàn thôø boû tieàn vaøo moät caùi röông đaët saün ôû trong đeàn thôø (Lu 

21:1). Đoái vôùi tröôøng hôïp đaëc bieät, khi coù ngöôøi daâng hieán moät 

soá tieàn lôùn thì giôùi chöùc cai quaûn đeàn thôø cho nhaân vieân đi ra 

ngoaøi tieáp đoùn vaø daãn vaøo đeàn thôø. Luùc đi vaøo, nhaân vieân đeàn 

thôø đi tröôùc thoåi keøn đeå cho moïi ngöôøi coù maët chuù yù đeán maø 

khen ngôïi ngöôøi daâng tieàn. 

Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi: “khi ngöôi boá thí, đöøng thoåi keøn 

tröôùc maët mình,” coù nghĩa laø daàu coù daâng moät soá tieàn lôùn naøo thì 

cuõng đöøng laøm ruøm beng đeå cho ngöôøi ta khen thöôûng; nhöng  

đeå Chuùa khen thöôûng thì toát hôn. 
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H225. Saùch Ma-thi-ô 12:1 ghi, khi Chuùa Gieâ-su đi qua giöõa 

đoàng luùa mì, caùc moân đoà böùt boâng luùa mì aên. Coù phaûi 

caùc moân đoà coù haønh đoäng baát chaùnh? 

 

Trong Cöïu Öôùc, luaät phaùp cuûa Do Thaùi Giaùo cho pheùp 

ngöôøi Do Thaùi böùt gieù luùa ngoaøi đoàng ruoäng hay haùi traùi nho cuûa 

vöôøn ngöôøi laân caän aên vôùi caùc đieàu kieän nhö sau: 

a. “Khi ngöôi vaøo đoàng luùa mì cuûa keû laân caän mình, thì 

đöôïc pheùp laáy tay röùt gieù luùa; nhöng chôù đaët löôõi haùi 

vaøo đoàng luùa mì cuûa keû laân caän mình” (Phuïc 23:25). 

b. “Khi ngöôi vaøo vöôøn nho cuûa keû laân caän mình, thì coù 

pheùp aên nho, tuøy theo mieäng aên ngon cho no neâ, song 

khoâng đöôïc boû trong gioû mình” (Phuïc 23:24).  

Vaäy, vieäc caùc moân đoà böùt boâng luùa mì cuûa ngöôøi ta aên laø 

hoaøn toaøn hôïp phaùp đoái vôùi luaät phaùp cuûa Do Thaùi ôû vaøo thôøi đoù. 

 

H226. Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: “Neáu ai muoán theo ta, phaûi 

lieàu mình, vaùc thaäp töï giaù mình maø theo ta” (Maùc 

8:34). Vaùc thaäp töï giaù mình coù nghĩa gì ? 

 

Vaøo thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, daân Do Thaùi soáng döôùi 

söï cai trị cuûa đeá quoác La Maõ, caùch hoï haønh quyeát moät toäi nhaân 

bị aùn töû hình laø đoùng đinh ngöôøi đoù treân thaäp giaù cho đeán cheát. 

Tröôùc giôø thoï hình, treân đöôøng đi đeán nôi haønh quyeát, chính 

quyeàn La Maõ baét toäi nhaân vaùc thaäp giaù mình leâ böôùc qua caùc 

đöôøng phoá đeå gaùnh chịu caùc söï nguyeàn ruûa, cheâ cöôøi vaø sỉ nhuïc 

cuûa daân chuùng đöùng xem hai beân đöôøng. Hình aûnh toäi nhaân “vaùc 

thaäp giaù mình” laø hình aûnh cuûa söï vaâng phuïc hoaøn toaøn, saün 

saøng chịu đöïng gian khoå. 

Chuùa baûo Cô-đoác nhaân muoán haàu vieäc Chuùa thì phaûi 

“lieàu mình vaùc thaäp giaù mình”coù nghĩa laø phaûi töï choái mình, 
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vaâng phuïc Chuùa troïn veïn, boû tö lôïi, saün saøng gaùnh chịu moïi khoå 

nhuïc vaø saün loøng hy sinh maïng soáng mình cho Chuùa. 
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       NHÖÕNG ĐIEÀU KHOÙ HIEÅU 

 

 

H227. Đöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: “Chuùng ta haõy laøm neân 

loaøi ngöôøi nhö hình ta vaø theo töôïng ta” (Saùng 1:26). 

Coù phaûi loaøi ngöôøi coù hình daïng gioáng Đöùc Chuùa 

Trôøi? 

 

Theo saùch Phuïc-truyeàn-luaät-leä-kyù 4:15 cho bieát Đöùc 

Chuùa Trôøi laø thaàn voâ hình voâ theå, neân caâu Kinh Thaùnh ghi ôû 

saùch Saùng-theá-kyù1:26, “laøm neân loaøi ngöôøi theo hình töôïng 

Chuùa” khoâng coù nghĩa laø loaøi ngöôøi đöôïc saùng taïo coù hình daïng 

beân ngoaøi gioáng Đöùc Chuùa Trôøi, nhöng caâu naøy coù yù noùi Chuùa 

saùng taïo loaøi ngöôøi coù phaàn taâm hoàn hay coù phaåm chaát trí tueä vaø 

tinh thaàn gioáng Đöùc Chuùa Trôøi. 

Nhöõng caâu Kinh Thaùnh laøm saùng toû yù nghĩa “loaøi ngöôøi 

coù hình töôïng gioáng Đöùc Chuùa Trôøi,” theo nghĩa gioáng veà caùc caù 

tính cuûa Ngaøi nhö sau: 

a. “Maëc laáy ngöôøi môùi laø ngöôøi đang đoåi ra môùi theo 

hình töôïng Đaáng döïng neân ngöôøi aáy, đaëng đaït đeán 

söï hieåu bieát đaày troïn”(Coâ 3:10). 

b. “Maëc laáy ngöôøi môùi, töùc laø ngöôøi đaõ đöôïc döïng neân 

gioáng nhö Đöùc Chuùa Trôøi, trong söï coâng bình vaø söï 

thaùnh saïch cuûa leõ thaät”(EÂ-pheâ 4:24).   

c. “Ngaøi voán coù hình Đöùc Chuùa Trôøi, song chaúng coi 

söï bình đaúng mình vôùi Đöùc Chuùa Trôøi laø söï neân 

naém giöõ”(Phi 2: 6). 
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Theo baøi vieát cuûa nhaø truyeàn giaûng Tin Laønh tröù danh, 

Muïc sö Billy Graham, đaêng treân baùo Pensacola News Journal, 

ngaøy 10-8-2001, cho raèng: “Loaøi ngöôøi đöôïc Chuùa saùng taïo nhö 

hình vaø töôïng Chuùa coù nghĩa laø loaøi ngöôøi coù taâm hoàn (soul) vaø 

taâm linh (spirit) nhö Đöùc Chuùa Trôøi. Phaàn taâm hoàn vaø taâm linh 

giuùp loaøi ngöôøi giao thoâng vôùi Chuùa, loaøi thuù khoâng coù đaëc aân 

naøy nhö loaøi ngöôøi.” 

 

H228. Saùch Saùng-theá-kyù 3:3 ghi Đöùc Chuùa Trôøi phaùn vôùi 

oâng A-đam vaø baø EÂ-va laø neáu hai ngöôøi aên traùi caám 

trong vöôøn EÂ-đen thì chaéc phaûi cheát. Taïi sao oâng A-

đam vaø baø EÂ-va aên traùi caám đoù roài maø khoâng cheát 

nhö lôøi Chuùa phaùn? 

 

Cheát coù nghĩa laø caùch ly, caùch bieät hay lìa khoûi. Theo 

Thaùnh Kinh coù ba loaïi cheát nhö sau: 

a. Cheát veà phaàn thuoäc theå (physical death): Linh hoàn 

lìa khoûi xaùc, thaân xaùc trôû veà vôùi buïi đaát.  

b. Cheát veà phaàn thuoäc linh (spiritual death): Taâm 

thaàn caùch ly vôùi Đöùc Chuùa Trôøi; thaân xaùc vaãn coøn 

soáng nhöng maát töông giao vôùi Đöùc Chuùa Trôøi. 

c. Cheát đôøi đôøi (eternal death) hay söï cheát thöù hai 

(second death): Taâm thaàn laãn theå xaùc vĩnh vieãn 

caùch ly vôùi Đöùc Chuùa Trôøi vaø bị haønh phaït đôøi đôøi, 

“Keû naøo khoâng đöôïc bieân vaøo saùch söï soáng đeàu bị 

neùm xuoáng hoà löûa. Hoà löûa laø söï cheát thöù hai”(Khaûi-

huyeàn 20:14-15).  

Theo saùch Saùng-theá-kyù 3:22, Đöùc Chuùa Trôøi taïo döïng 

loaøi ngöôøi, Ngaøi coù yù định đeå cho loaøi ngöôøi soáng baát töû. Bôûi yù 

định naøy, Ngaøi coù troàng caây söï soáng ôû giöõa vöôøn EÂ-đen, đeå cho 

loaøi ngöôøi aên traùi cuûa caây söï soáng maø soáng đôøi đôøi. Đöùc Chuùa 

Trôøi cuõng coù troàng caây bieát đieàu thieän vaø đieàu aùc ôû giöõa vöôøn. 
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Nhöng Ngaøi caám loaøi ngöôøi aên traùi cuûa caây bieát đieàu thieän vaø 

đieàu aùc naøy. Thuûy toå cuûa loaøi ngöôøi laø A-đam vaø EÂ-va khoâng 

vaâng theo maïng leänh cuûa Chuùa, laïi nghe theo lôøi caùm doã cuûa Sa-

tan, neân đaõ aên traùi cuûa caây bieát đieàu thieän vaø đieàu aùc. Sau khi 

phaïm toäi, oâng A-đam vaø baø EÂ-va thaät söï đaõ cheát veà phaàn thuoäc 

linh; nghĩa laø oâng A-đam vaø baø EÂ-va khoâng coøn moái töông giao 

maät thieát vôùi Đöùc Chuùa Trôøi ngay sau khi aên traùi caám đoù. Neân 

oâng baø đaõ aån troán khoûi maët Chuùa khi nghe coù tieáng Ngaøi đeán 

thaêm mình (Saùng 3:10).  

Toäi loãi cuûa oâng A-đam vaø baø EÂ-va cuõng đem đeán söï cheát 

veà phaàn thuoäc theå cho chính oâng baø vaø loaøi ngöôøi veà sau naøy, 

nhö  Söù đoà Phao-loâ noùi:“Cho neân, nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi 

vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát đaõ 

traûi qua treân heát moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi đeàu phaïm 

toäi”(Roâ 5:12). 

Neáu oâng A-đam vaø baø EÂ-va khoâng phaïm toäi aên traùi caám 

trong vöôøn EÂ-đen thì loaøi ngöôøi seõ khoâng bao giôø cheát, nhöng seõ 

soáng maõi maõi treân theá gian naøy laø nhôø traùi cuûa caây söï soáng maø 

Đöùc Chuùa Trôøi đaõ troàng ôû trong vöôøn EÂ-đen maø oâng A-đam vaø 

baø EÂ-va chöa kịp đuïng đeán. 

Toùm laïi, oâng A-đam vaø baø EÂ-va đaõ thaät söï cheát veà phaàn 

thuoäc linh ngay sau khi aên traùi caám. Nhöng đeán tuoåi giaø oâng A-

đam vaø baø EÂ-va môùi cheát veà phaàn thuoäc theå y nhö lôøi Chuùa caûnh 

caùo tröôùc vôùi oâng baø . 

 

H229. Taïi sao Đöùc Chuùa Trôøi khoâng nhaän leã vaät cuûa Ca-in, 

nhöng nhaän leã vaät cuûa A-beân (Saùng 4:3-5)? 

 

 OÂng A-đam aên ôû vôùi baø EÂ-va sinh ra Ca-in vaø A-beân. 

Ca-in soáng baèng ngheà ruoäng raãy, A-beân soáng vôùi ngheà chaên nuoâi 

chieân. Moät hoâm, Ca-in duøng thoå saûn do tay khoù nhoïc mình laøm 

ra daâng leân cho Đöùc Gieâ-hoâ-va, coøn A-beân duøng moät con chieân 

đaàu loøng cuûa baày chieân mình maø daâng leân cho Đöùc Gieâ-hoâ-va. 
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Đöùc Gieâ-hoâ-va nhaän leã vaät cuûa A-beân nhöng khoâng nhaän leã vaät 

cuûa Ca-in. 

 Caùc nhaø giaûi Kinh Thaùnh nghĩ raèng Ca-in vaø A-beân daâng 

cuûa leã leân Đöùc Gieâ-hoâ-va đeå chuoäc toäi cho mình. Chuùa khoâng 

nhaän leã vaät cuûa Ca-in vì ngöôøi đaõ đaët nieàm tin vaøo thoå saûn do 

tay khoù nhoïc mình laøm ra đeå chuoäc toäi cho mình. Nhöng Chuùa 

nhaän leã vaät cuûa A-beân, vì A-beân daâng leã vaät vôùi loøng tin raèng 

mình đaùng phaûi cheát cho toäi loãi mình, nhöng con chieân cheát thay 

cho mình vaø huyeát cuûa con chieân sinh teá laøm cho mình saïch toäi 

loãi, “Bôûi đöùc tin, A-beân daâng cho Đöùc Chuùa Trôøi moät cuûa leã toát 

hôn cuûa Ca-in”(Heâ 11:4). 

 Đaây coù theå laø moät baøi hoïc sô khôûi maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ 

duøng đeå höôùng daãn loaøi ngöôøi đeán yù nieäm veà söï cheát chuoäc toäi 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ treân thaäp töï giaù, “khoâng đoå huyeát thì 

khoâng coù söï tha thöù”(Heâ 9: 22). 

 

H230. Ai laø vôï cuûa Ca-in? 

 

Đeán naêm A-đam 130 tuoåi, A-đam cuøng EÂ-va sanh theâm 

moät ngöôøi con trai đeå thay theá A-beân, đaët teân laø Seát (Saùng 5:3). 

Sau khi A-đam sanh Seát roài coøn soáng theâm 800 naêm nöõa đeå sanh 

con trai vaø con gaùi (Saùng 5:4). Ngöôøi ta nghĩ raèng tröôùc khi sanh 

Seát, A-đam vaø EÂ-va coù sanh moät soá con gaùi maø Kinh Thaùnh 

khoâng noùi đeán. Vì A-đam vaø EÂ-va laø ngöôøi đaøn oâng vaø ngöôøi 

đaøn baø đaàu tieân aên ôû vôùi nhau đeå sanh ra loaøi ngöôøi trong theá 

gian. Neân Ca-in chỉ coù moät caùch duy nhaát đeå laäp gia đình laø laáy 

moät ngöôøi em gaùi  cuûa mình đeå laøm vôï. 

Phong tuïc cho anh em ruoät hay baø con laáy nhau laøm vôï 

choàng vaãn toàn taïi cho đeán thôøi AÙp-ra-ham (Saùng 20:12). Nhöng 

đeán thôøi Moâi-se thì vieäc keát hoân trong voøng anh em baø con bị coi 

laø toäi loaïn luaân, bị caám ngaët cho đeán ngaøy nay (Leâ18: 6-18). 
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H231. Đöùc Chuùa Trôøi laø Thaàn (Giaêng 4:24), Thaàn thì khoâng 

thaáy đöôïc. Taïi sao coù nhieàu ngöôøi đaõ thaáy Đöùc Chuùa 

Trôøi trong thôøi Cöïu Öôùc (Xuaát 24: 9-10)?  

 

Phuùc-AÂm Giaêng 4:24 xaùc nhaän Đöùc Chuùa Trôøi laø Thaàn 

(Spirit). Thaàn thì khoâng coù thaân theå vaät chaát baèng xöông baèng  

thịt (Lu 24:39), voâ hình voâ theå (Phuïc 4:15). Vì Đöùc Chuùa Trôøi laø 

Thaàn, neân đaëc tính cô baûn cuûa Ngaøi laø khoâng thaáy đöôïc. Nhöng 

khi Đöùc Chuùa Trôøi muoán toû mình cho ngöôøi ta thaáy, thì Ngaøi coù 

theå hieän ra trong moät hình theå đeå cho ngöôøi ta thaáy đöôïc. Nhö 

Đöùc Thaùnh Linh cuõng laø Thaàn (Spirit), khi Ngaøi muoán baøy toû 

mình cho ngöôøi ta thaáy thì Ngaøi cuõng hieän ra trong hình theå nhö 

chim boà caâu đaäu treân mình Đöùc Chuùa Gieâ-su luùc Chuùa chịu baùp-

teâm ôû soâng Gioâ-đanh (Giaêng1:32). Trong ngaøy leã Nguõ Tuaàn, 

Đöùc Thaùnh Linh (Holy Spirit) cuõng hieän ra nhö löôõi baèng löûa đaäu 

treân caùc moân đoà đeå cho ngöôøi ta thaáy đöôïc (CV 2:3). Thieân söù 

đeàu laø thaàn (spirits - Heâ 1:14), thaàn thì khoâng coù thaân theå vaät 

chaát, nhöng khi caàn hieän ra thì thieân söù đaõ hieän ra coù hình daïng 

con ngöôøi đeå AÙp-ra-ham thaáy đöôïc (Saùng 18:1-5). 

Khoâng chỉ coù moät soá ngöôøi ôû thôøi Cöïu Öôùc thaáy Đöùc 

Chuùa Trôøi nhö đaõ ghi trong saùch Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù 24:9-10, 

nhöng trong thôøi Taân Öôùc seõ coù moät soá ngöôøi seõ thaáy Đöùc Chuùa 

Trôøi nhö lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: “Phöôùc cho nhöõng keû coù 

loøng trong saïch, vì seõ thaáy Đöùc Chuùa Trôøi”(Ma 5:8). (Đöùc Chuùa 

Gieâ-su duøng chöõ “thaáy” trong caâu noùi naày coù theå hieåu theo nghĩa 

đen hay nghĩa boùng laø tuøy theo moãi ngöôøi). 

 

 

H232. Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc ghi coù nhieàu ngöôøi thaáy Đöùc 

Chuùa Trôøi. Nhöng saùch Giaêng 1:18 laïi noùi: “Chaúng 

heà coù ai thaáy Đöùc Chuùa Trôøi.” Taïi sao coù söï maâu 

thuaãn giöõa Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc? 
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Saùch Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù 24:9-10 ghi coù hôn 70 ngöôøi thaáy 

Đöùc Chuùa Trôøi, “Đoaïn, Moâi-se vaø A-roân, Na-đaùp vaø A-bi-hu 

cuøng baûy möôi tröôûng laõo Y-sô-ra-eân đeàu leân nuùi, ngoù thaáy Đöùc 

Chuùa Trôøi cuûa Y-sô-ra-eân; döôùi chaân Ngaøi coù moät vaät gioáng nhö 

bích ngoïc trong ngaàn, khaùc naøo nhö saéc trôøi thanh quang.” 

Nhöng Phuùc AÂm Giaêng 1:18a ghi, “Chaúng heà ai thaáy Đöùc Chuùa 

Trôøi.” 

Hai caâu Kinh Thaùnh treân khoâng gaây ra söï maâu thuaãn 

naøo, vì Cöïu Öôùc ghi nhaän moät soá ngöôøi đaõ taän maét thaáy Đöùc 

Chuùa Trôøi khi Ngaøi hieän ra. Caâu noùi: “chaúng heà ai thaáy Đöùc 

Chuùa Trôøi” cuûa Söù đoà Giaêng coù nghĩa laø chöa ai bieát đöôïc 

nhöõng baûn tính cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Cuøng vôùi yù đoù, Söù đoà Giaêng 

vieát tieáp: “Chỉ Con moät ôû trong loøng Cha, laø Đaáng đaõ giaõi baøy 

Cha cho chuùng ta bieát”(Giaêng 1:18b). Bôûi leõ đoù, khi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su đeán trong theá gian, Ngaøi khoâng giaõi baøy hình daùng beân 

ngoaøi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. Nhöng qua đôøi soáng hay lôøi daïy doã 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, Ngaøi đaõ giaõi baøy Đöùc Chuùa Trôøi coù caùc 

baûn tính nhö sau:  

a. Loøng yeâu thöông voâ haïn: “Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu 

thöông theá gian, đeán noãi đaõ ban Con moät cuûa 

Ngaøi”(Giaêng 3:16). “Bôûi đoù chuùng ta nhaän bieát loøng 

yeâu thöông, aáy laø Chuùa đaõ vì chuùng ta boû söï soáng”(I 

Giaêng 3:16).  

b. Quyeàn naêng sieâu vieät: “Đaáng Christ laø quyeàn pheùp 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi” (Coâ-rinh1:24). “Thöa thaày, 

chuùng toâi bieát thaày laø giaùo sö töø Đöùc Chuùa Trôøi 

đeán; vì nhöõng pheùp laï thaày đaõ laøm đoù, neáu Đöùc 

Chuùa Trôøi chaúng ôû cuøng, thì khoâng ai laøm đöôïc” 

(Giaêng 3:2).  

c. Thoâng minh laï thöôøng: “Đaáng Christ laø söï khoân 

ngoan cuûa Đöùc Chuùa Trôøi”(I Coâ-rinh 1:24). 

d. AÂn đieån voâ bieân: “Tuøy theo aân đieån cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi chuùng ta vaø cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ”(II 

Teâ1:12). 
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H233. Đieàu raên thöù ba, Đöùc Chuùa Trôøi caám laáy danh Ngaøi 

maø laøm chôi (Xuaát 20:7). Thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi laø gì? 

 

Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Vieät Ngöõ, baûn truyeàn thoáng, ghi 

Đöùc Chuùa Trôøi xöng danh Ngaøi laø Gieâ-hoâ-va,“Ta đaõ hieän ra 

cuøng AÙp-ra-ham, cuøng Y-saùc, vaø cuøng Gia-coáp, toû mình laø Đöùc 

Chuùa Trôøi toaøn naêng; song veà danh ta laø Gieâ-hoâ-va, thì ta chöa 

heà toû cho hoï bieát”(Xuaát 6:3).  

Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Vieät Ngöõ Coâng Giaùo, baûn dịch cuûa 

Linh muïc Nguyeãn Theá Thuaán, vieát thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi laøYaveâ, “Thieân Chuùa phaùn vôùi Moâseâ vaø Ngöôøi noùi: Ta laø 

Yaveâ”(Xuaát 6:2).  

Chöõ Gieâ-hoâ-va coù nguoàn goác töø chöõ Yehoâwaâh (Yhwh) 

vaø chöõ Yaveâ coù nguoàn goác töø chöõ Yahweh (Yhwh) cuûa ngoân ngöõ 

Heâ-bô-rô. Chöõ Yehoâwaâh hay Yahweh coù nghĩa laø Đaáng Töï Höõu 

vaø Haèng Höõu.  

 Nguyeân vaên Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc baèng coå ngöõ Heâ-bô-rô 

chỉ coù phuï aâm, nhöng khoâng coù nguyeân aâm. Thaùnh danh cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi ghi trong Kinh Thaùnh Heâ-bô-rô laøYhwh. Khi ngöôøi 

Do Thaùi đoïc thì hoï phaûi töï theâm vaøo caùc nguyeân aâm thích hôïp. 

Cho neân, khi hoï đoïc thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi seõ 

laøYahweh (Gia-veâ).  

Baûn dịch Kinh Thaùnh Anh Ngöõ “The New Jerusalem 

Bible” vieát thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi laø Yahweh, “Yahweh 

is my shepherd – Yaveâ laø Đaáng chaên giöõ toâi” (Thi 23:1). 

 Caùc baûn dịch Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Anh Ngöõ khaùc baét 

chöôùc Kinh Thaùnh tieáng Đöùc vieát thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

laø Jehovah (Gieâ-hoâ-va). Jehovah coù nguoàn goác töø chöõ Yehoâwaâh 

cuûa tieáng Heâ-bô-rô, nhöng caùc dịch giaû ngöôøi Đöùc thay chöõ Y 

thaønh J vaø chöõ W thaønh V. 
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Hoâm nay, ngöôøi Do Thaùi goïi thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi laø Yahweh (Gia-veâ). Kinh thaùnh Vieät Ngöõ Tin Laønh goïi laø 

Gieâ-hoâ-va, Kinh thaùnh Vieät Ngöõ Coâng Giaùo goïi laø Yaveâ. Caùc 

baøi Thaùnh ca môùi cuûa Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn Vieät Nam goïi thaùnh 

danh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi laø Gia-veâ. 

Vaäy, thaùnh danh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi baèng tieáng Vieät coù 

theå laø Gieâ-hoâ-va, Yaveâ hay Gia-veâ. 

 

H234. Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: “Neáu moät ngöôøi chaúng nhôø 

nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng đöôïc vaøo nöôùc 

Đöùc Chuùa Trôøi” (Giaêng 3:5). Coù phaûi chöõ “nöôùc”ù 

nghĩa laø baùp-teâm khoâng? 

 

Moät soá nhaø giaûi kinh khoâng đoàng yù vôùi quan đieåm cho 

raèng chöõ “nöôùc” maø Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ duøng ôû Giaêng 3:5, coù 

nghĩa laø baùp-teâm baèng nöôùc. Neáu “nöôùc” coù nghĩa laø baùp-teâm 

thì baùp-teâm baèng nöôùc trôû thaønh vieäc laøm chính yeáu đeå đöôïc 

cöùu. Đieàu naøy khoâng phuø hôïp vôùi caâu chuyeän teân cöôùp bị đoùng 

đinh treân thaäp töï giaù đöôïc Chuùa cöùu maø khoâng caàn coù baùp-teâm 

(Lu 23:39-43). Quan đieåm cho raèng “nöôùc” laø “baùp-teâm” cuõng 

khoâng thích hôïp vôùi lôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su daïy chỉ tin Ngaøi laø 

đuû đeå đöôïc cöùu,“Phaøm ai nhìn Con vaø tin Con, thì đöôïc söï soáng 

đôøi đôøi”(Giaêng 6:40), vaø cuõng khoâng thích hôïp vôùi lôøi daïy cuûa 

Söù đoà Phao-loâ,“Vaû, aáy laø nhôø aân đieån, bôûi đöùc tin, maø anh em 

đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho 

khoâng ai khoe mình”(EÂ-pheâ 2:8). Söù đoà Phao-loâ khoâng coi vieäc 

chịu baùp-teâm laø đieàu chính yeáu vaø caàn thieát đeå đöôïc cöùu neân đaõ 

noùi,“Thaät vaäy, Đaáng Christ đaõ sai toâi đi, chaúng phaûi đeå laøm baùp-

teâm đaâu, nhöng đeå rao giaûng Tin-laønh.” Hôn nöõa, tín höõu đöôïc 

cöùu roài môùi chịu baùp-teâm đeå baøy toû đöùc tin mình nôi söï đoàng 

cheát, đoàng choân vaø đoàng soáng laïi vôùi Đaáng Christ, chöù khoâng 

phaûi chịu baùp-teâm đeå đöôïc cöùu. 
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Bôûi caùc leõ treân, moät soá hoïc giaû tin raèng chöõ “nöôùc” ôû 

Giaêng 3:5 coù nghĩa laø lôøi cuûa Đöùc Chuùa Trôøi đöa daãn ngöôøi tin 

Chuùa đeán söï taùi sinh, nhö lôøi cuûa Söù đoà Phi-e-rô vaø Gia-cô noùi: 

“Anh em đaõ đöôïc laïi sinh, chaúng phaûi bôûi gioáng hay hö naùt, 

nhöng bôûi gioáng chaúng hö naùt, laø bôûi lôøi haèng soáng vaø beàn vöõng 

cuûa Đöùc Chuùa Trôøi" (I Phi-e 1:23). “AÁy chính Ngaøi theo yù muoán 

mình, đaõ duøng lôøi chaân thaät sinh chuùng ta, haàu cho chuùng ta 

đöôïc neân nhö traùi đaàu muøa cuûa nhöõng vaät Ngaøi döïng neân”(Gia 

1:18). 

 

H235. Toäi naøo neáu coá yù phaïm thì khoâng coøn teá leã đeå chuoäc 

nöõa? 

 

Saùch Heâ-bô-rô 10:26 ghi: “Vì neáu chuùng ta đaõ nhaän bieát 

leõ thaät roài maø laïi coá yù phaïm toäi thì khoâng coøn coù teá leã chuoäc toäi 

nöõa.” 

 Toäi coá yù phaïm maø khoâng coøn coù teá leã chuoäc toäi nöõa đoù 

laø toäi: “Giaøy đaïp con Đöùc Chuùa Trôøi, coi huyeát cuûa Giao Öôùc töùc 

laø huyeát maø mình nhôø neân thaùnh, laø oâ ueá laïi khinh lôøn Đöùc 

Thaùnh Linh ban ôn”(Heâ 10:29). 

Tröôùc giaû thö tín Heâ-bô-rô neâu ra giaùo lyù treân, vì trong 

thôøi hoäi thaùnh sô khai coù moät soá ngöôøi Heâ-bô-rô (Do Thaùi) theo 

đaïo Cô Đoác, đaõ hoïc bieát leõ thaät veà doøng huyeát cöùu chuoäc cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su. Nhöng khi gaëp caûnh baét bôù, hoï boû đaïo vaø trôû 

laïi Do Thaùi Giaùo. Khi trôû laïi Do Thaùi Giaùo, hoï phaûi theo truyeàn 

thoáng cuûa Do Thaùi Giaùo duøng huyeát thuù vaät đeå laøm teá leã chuoäc 

toäi cho mình. Haønh đoäng duøng huyeát thuù vaät đeå chuoäc toäi laø 

baèng côù hieån nhieân đeå chöùng toû hoï đaõ choái boû huyeát chuoäc toäi 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù. Vieäc duøng huyeát thuù vaät 

đeå chuoäc toäi laø phaïm toäi giaøy đaïp Con Đöùc Chuùa Trôøi. Toäi giaøy 

đaïp Con Đöùc Chuùa Trôøi coù nghĩa laø hoï xem huyeát baùu cuûa Đöùc 

Chuùa Gieâ-su khoâng baèng huyeát cuûa thuù vaät. Đaõ đeán thôøi kyø, chỉ 

coù huyeát teá leã cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su môùi coù quyeàn naêng đeå 
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chuoäc toäi cho hoï maø hoï laïi khöôùc töø. Neáu hoï khöôùc töø huyeát cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su đeå chuoäc toäi cho hoï thì hoï khoâng coøn teá leã naøo 

khaùc toát hôn huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đeå chuoäc toäi cho hoï 

đöôïc nöõa. 

Tín höõu Cô đoác đaõ nhôø huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đeå 

chuoäc toäi cho mình thì khoâng bao giôø coù theå phaïm toäi “giaøy đaïp 

con Đöùc Chuùa Trôøi” nhö ngöôøi Do Thaùi ngaøy xöa. 

 

H236. Taïi sao saùch Ma-thi-ô ghi Gioâ-seùp, choàng baø Mari, laø 

con cuûa Gia-coáp nhöng saùch Lu-ca laïi ghi Gioâ-seùp laø 

con cuûa Heâ-li? 

 

Saùch Ma-thi-ô 1:15-16 ghi, “Gia-coáp sanh Gioâ-seùp, Gioâ-

seùp laø choàng Ma-ri, Ma-ri laø ngöôøi sanh Đöùc Chuùa Gieâ-su goïi laø 

Christ.” Traùi laïi, saùch Lu-ca 3:23 ghi,“Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su khôûi 

söï laøm chöùc vuï mình thì Ngaøi coù đoä 30 tuoåi. Theo yù ngöôøi ta tin, 

thì Ngaøi laø con cuûa Gioâ-seùp, Gioâ-seùp con Heâ-li.” 

Theo kinh Talmud cuûa Do Thaùi Giaùo cho bieát baø Ma-ri 

laø con gaùi cuûa Heâ-li. Heâ-li laø con chaùu cuûa Na-than. Na-than laø 

con cuûa vua Đa-vít. Bôûi leõ đoù, caùc nhaø giaûi nghĩa Kinh Thaùnh 

cho raèng Gioâ-seùp laø con ruoät cuûa Gia-coáp, nhöng laø con reã cuûa 

Heâ-li.  

 

H237. Trong aån duï veà ngöôøi con trai hoang đaøng (Lu 15:11-

32), ngöôøi cha, ngöôøi anh vaø ngöôøi con trai hoang 

đaøng töôïng tröng cho ai? 

 

Caùc nhaø giaûi kinh giaûng giaûi nhö sau: 

a. Ngöôøi cha: töôïng tröng cho Đöùc Chuùa Trôøi töø aùi. 

Ngaøi luoân luoân saün saøng tha thöù vaø chaáp nhaän toäi 

nhaân hay tín höõu sa ngaõ nhöng coù loøng aên naên trôû 

laïi cuøng Ngaøi. 
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b. Ngöôøi anh: töôïng tröng cho nhöõng ngöôøi Pha-ri-si 

luoân luoân cho mình laø thaønh phaàn hoaøn haûo coù đuû 

coâng đöùc bôûi vieäc tuaân giöõ luaät phaùp đeå đöôïc cöùu 

maø khoâng caàn đeán aân đieån cuûa Đöùc Chuùa Trôøi thi 

thoá qua söï cöùu chuoäc cuûa Chuùa Gieâ-su Christ treân 

thaäp giaù. 

c. Ngöôøi con trai hoang đaøng: töôïng tröng cho hai 

thaønh phaàn sau đaây: 

    (1). Toäi nhaân choái boû Đöùc Chuùa Trôøi, khoâng thôø 

phöôïng vaø khoâng vaâng phuïc Ngaøi, nhöng laïi thôø  

phöôïng vaø vaâng phuïc thaàn töôïng cuûa theá gian, đi 

theo đöôøng loái rieâng cuûa mình, nhöng sau khi nhaän 

bieát loãi laàm; aên naên trôû laïi cuøng Chuùa thì đöôïc Ngaøi 

chaáp nhaän đeå đöôïc thöøa höôûng söï soáng đôøi đôøi. 

      (2). Cô-đoác nhaân sa ngaõ nguoäi laïnh (backslider) 

caùch xa Chuùa vaø Hoäi thaùnh. Tuy, Cô đoác nhaân sa 

ngaõ khoâng laøm giaùn đoaïn đöôïc moái lieân heä 

(relationship) cha con vôùi Đöùc Chuùa Trôøi, nhöng thaät 

söï đaõ laøm giaùn đoaïn moái töông giao (fellowship) vôùi 

Ngaøi. Khi ngöôøi Cô đoác sa ngaõ gaëp phaûi hoaøn caûnh 

đoùi khoå thuoäc linh beøn thöùc tỉnh aên naên trôû laïi cuøng 

Chuùa. Chuùa saün saøng chaáp nhaän söï aên naên thoáng hoái 

cuûa ngöôøi đoù, tha thöù vaø noái laïi moái töông giao giöõa 

Cha (Đöùc Chuùa Trôøi) vaø con (tín höõu) đaõ bị giaùn 

đoaïn töø laâu. Coøn moái lieân heä giöõa Cha (Đöùc Chuùa 

Trôøi) vaø con (tín höõu) khoâng bao giôø bị thay đoåi daàu 

ôû trong baát cöù tröôøng hôïp naøo. 

  

H238. Taïi sao Söù đoà Phao-loâ khuyeân tin höõu đöøng aên thịt 

(Roâ 14:21)?      

 

Trong theá giôùi ngoaïi đaïo ngaøy xöa, ngöôøi ta duøng thịt 

thuù vaät đeå cuùng thaàn töôïng tröôùc, roài sau đoù môùi đem ra chôï baùn, 
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thaønh ra thịt baùn ôû chôï đeàu laø thịt đaõ cuùng thaàn töôïng roài. Tín 

höõu ôû vaøo thôøi cuûa Phao-loâ mua thịt ôû chôï đeå aên, đeàu laø thịt đaõ 

cuùng cho thaàn töôïng. 

Phao-loâ khuyeân tín höõu đöøng aên thịt, thịt đaây laø thịt cuùng 

thaàn töôïng baøy baùn ôû chôï. Phao-loâ khuyeân Cô đoác nhaân khoâng 

neân aên thịt cuùng thaàn töôïng, vì đieàu đoù coù theå gaây côù vaáp phaïm 

cho tín đoà yeáu đuoái (I Coâ-rinh 8:13).  

 

H239. Ngoâi cuûa Moâi-se (Ma 23:2) laø gì? 

  

 Phuùc AÂm Ma-thi-ô 23:1-2 ghi: “Baáy giôø Đöùc Chuùa Gieâ-

su phaùn cuøng daân chuùng vaø moân đoà Ngaøi raèng: Caùc thaày thoâng 

giaùo vaø ngöôøi Pha-ri-si đeàu ngoài treân ngoâi cuûa Moâi-se.” 

 Trong thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, nhöõng ngöôøi Do Thaùi 

Giaùo ôû xa đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem, hoï nhoùm laïi đeå sinh hoaït toân 

giaùo trong caùc nhaø hoäi cuûa ngöôøi Do Thaùi ôû gaàn nhaø hoï 

(CV13:5). Trong nhaø hoäi, nôi sau cuøng cuûa phoøng nhoùm coù đeå 

moät caùi tuû đöïng saùch thaùnh. Tröôùc tuû đöïng saùch thaùnh laø böùc 

maøn che tuû đöïng saùch thaùnh. Tröôùc böùc maøn che tuû đöïng saùch 

thaùnh laø haøng gheá ngoài danh döï daønh rieâng cho caùc thaày thoâng 

giaùo vaø Pha-ri-si. Ngöôøi Do Thaùi goïi haøng gheá daønh rieâng cho 

caùc thaày thoâng giaùo vaø Pha-ri-si laø “Ngoâi Moâi-se.” 

 

H240. Phuùc aâm Ma-thi-ô 26:34 ghi lôøi Chuùa phaùn cuøng Phi-

e-rô: “tröôùc khi gaø gaùy ngöôi seõ choái ta ba laàn.” Nhöng 

Phuùc aâm Maùc 14:30 laïi ghi: “Tröôùc khi gaø gaùy hai löôït, 

ngöôi seõ choái ta ba laàn.” Taïi sao hai Phuùc aâm noùi khaùc 

nhau? 

 

Trong thôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su, chính quyeàn La Maõ chia 

moät đeâm thaønh 4 canh. Phuùc AÂm Maùc 13:35 cho bieát boán canh 

đoù coù mang boán teân nhö sau: 

-Canh chieàu toái: Töø maët trôøi laën cho đeán 9 giôø  toái. 
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-Canh nöûa đeâm: Töø 9 giôø toái cho đeán 12 giôø khuya. 

-Canh gaø gaùy: Töø 12 giôø khuya cho đeán 3 giôø saùng. 

-Canh sôùm mai: Töø 3 giôø saùng đeán maët trôøi moïc. 

ÔÛ cuoái moãi canh, lính La Maõ thoåi keøn baùo hieäu đoåi 

phieân gaùc. Ngöôøi Do Thaùi goïi tieáng keøn đoåi phieân gaùc laø tieáng 

gaø gaùy. Đöông nhieân, đaây khoâng phaûi laø tieáng gaùy thaät cuûa con 

gaø troáng. Vì gaø gaây ra oâ ueá neân chaùnh quyeàn thôøi baáy giôø caám 

nuoâi gaø trong thaønh Gieâ-ru-sa-lem  

Theo Kinh Thaùnh Vieät Ngöõ, Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi 

chuyeän vôùi caùc moân đoà, Ngaøi duøng chöõ “luùc gaø gaùy” hay “khi gaø 

gaùy” đeå chỉ “canh gaø gaùy”(Maùc 13:35).  

Phuùc aâm Ma-thi-ô ghi lôøi Chuùa noùi: “tröôùc khi gaø gaùy, 

ngöôi seõ choái ta ba laàn,”coù nghĩa laø Phi-e-rô seõ choái Chuùa 3 laàn 

tröôùc canh gaø gaùy töùc laø tröôùc 12 giôø khuya. 

Phuùc aâm Maùc ghi: “tröôùc khi gaø gaùy hai löôït, ngöôi seõ 

choái ta ba laàn.” Caùch noùi “tröôùc khi gaø gaùy hai löôït” cuõng coù 

nghĩa laø tröôùc canh gaø gaùy, töùc laø tröôùc 12 giôø khuya. Vì lính La 

Maõ thoåi keøn löôït đaàu ôû cuoái canh chieàu toái, töùc laø luùc 9 giôø toái, 

vaø seõ thoåi keøn löôït hai ôû cuoái canh nöõa đeâm, töùc laø luùc 12 giôø 

khuya. Nhöng Phi-e-rô đaõ choái Chuùa tröôùc tieáng keøn löôït hai, töùc 

laø tröôùc khi gaø gaùy hai löôït, coù nghĩa laø tröôùc 12 giôø khuya. 

            Phuùc aâm Maùc vaø Ma-thi-ô đeàu noùi thôøi đieåm Phi-e-rô 

choái Chuùa laø tröôùc 12 giôø khuya, töùc laø tröôùc canh gaø gaùy hay 

tröôùc khi gaø gaùy hai löôït. Tuy, hai Phuùc AÂm duøng ngoân töø khaùc 

nhau nhöng đeàu coù cuøng moät yù nghĩa laø Phi-e-rô seõ choái Chuùa 

tröôùc 12 giôø khuya.              

 

H241. Toäi phaïm đeán Đöùc Thaùnh Linh laø gì? 

 

Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su caäy Đöùc Thaùnh Linh cuûa Đöùc 

Chuùa Trôøi laøm pheùp laï chöõa laønh ngöôøi bị quỉ aùm đui vaø caâm, thì 

caùc thaày Pha-ri-si cuûa Do Thaùi Giaùo cho raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su 

đaõ nhôø chuùa quỉ Beâ-eân-xeâ-bun đeå tröø quỉ, töùc laø hoï cho Ngaøi đaõ 
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duøng ueá linh đeå tröø quỉ (Ma12:22). Caùc thaày Pha-ri-si đaõ noùi lôøi 

phaïm đeán Đöùc Thaùnh Linh vì hoï đaõ coi quyeàn naêng cuûa Đöùc 

Thaùnh Linh laø quyeàn löïc cuûa Sa-tan. 

Nhaø giaûng giaûi Taân Öôùc William Barclay cho raèng toäi 

phaïm đeán Thaùnh Linh laø “toäi cöù khaêng khaêng khöôùc töø yù chỉ cuûa 

Đöùc Chuùa Trôøi đeán noãi cuoái cuøng khi yù chỉ aáy đöôïc baøy ra thaät 

đaày đuû thì cuõng khoâng theå nhaän ra đöôïc.” 

Theo lôøi giaûng giaûi cuûa Linh Muïc Hoàng Phuùc veà toäi 

phaïm đeán Đöùc Thaùnh Linh đaêng treân Nguyeät san Đöùc Meï Haèng 

Cöùu Giuùp, soá 149, thaùng 12 naêm 1998 nhö sau: “Toäi noùi phaïm 

đeán Chuùa Thaùnh Thaàn laø töï choái boû vaø khoâng nhìn nhaän Thieân 

Chuùa trong đôøi mình, maëc daàu Chuùa cho nhieàu daáu chỉ roõ raøng. 

Nhö ngöôøi Phariseâu, tröôùc nhöõng daáu laï do Chuùa Gieâ-su thöïc 

hieän, töï nhaém maét bịt tai đoùng cöûa loøng khoâng tin nhaän. Thieân 

Chuùa khoâng choái boû söï töï do cuûa moãi ngöôøi. Nhöng noùi phaïm 

đeán Thaùnh Thaàn laø phuû nhaän Thieân Chuùa moät caùch muø quaùng, laø 

töï caét moïi lieân heä vôùi TRÔØI, töø choái ôn keâu môøi cuûa Thieân Chuùa 

vaø töï loaïi mình ra khoûi ôn cöùu đoä.” 

 

H242. Chuùa Gieâ-su phaùn: “Caùc ngöôi đöøng töôûng ta đeán 

đaëng phaù luaät phaùp hay laø lôøi tieân tri; ta đeán, khoâng 

phaûi đeå phaù, song đeå laøm cho troïn” (Ma 5:17). Coù phaûi 

Cô đoác nhaân cuõng phaûi laøm troïn luaät phaùp Moâi-se đeå 

đöôïc cöùu? 

 

Đöùc Chuùa Gieâ-su luoân luoân toân troïng luaät phaùp Moâi-se 

nhö Ngaøi baûo ngöôøi đöôïc chöõa laønh bịnh phung phaûi daâng cuûa leã 

theo luaät phaùp Moâi-se (Ma 8:4), Đöùc Chuùa Gieâ-su giöõ leã Vöôït-

Qua (Ma 26:19), Ngaøi leân thaønh Gieâ-ru-sa-lem đeå döï leã Leàu 

Taïm (Giaêng 7:10). Sau cuøng, Ngaøi laøm troïn luaät phaùp baèng caùch 

chịu cheát treân thaäp giaù đoå huyeát ra đeå chuoäc toäi cho nhaân loaïi 

(Heâ 9:22). 
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Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su đoå huyeát ra treân thaäp giaù đeå chuoäc 

toäi cho nhaân loaïi laø “Ngaøi đaõ đem thaân mình maø tröø boû luaät phaùp 

cuûa caùc đieàu raên”(EÂ-pheâ 2:15) cuûa giao öôùc cuõ, đeå thaønh laäp 

moät giao öôùc môùi giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vaø Cô đoác nhaân (Lu 

22:20). Cô-đoác nhaân soáng trong giao öôùc môùi đoù; khoâng coøn bị 

raøng buoäc laøm troïn luaät phaùp Moâi-se cuûa giao öôùc cuõ đeå đöôïc 

cöùu. Đieàu naøy đöôïc xaùc nhaän bôûi caùc caâu Kinh Thaùnh sau đaây: 

a. “Vì chuùng ta khoâng thuoäc döôùi luaät phaùp, nhöng 

thuoäc döôùi aân đieån”(Roâ 6:15). 

b. “Tröôùc khi đöùc tin chöa đeán, chuùng ta bị nhoát döôùi 

söï canh giöõ cuûa luaät phaùp maø chôø đöùc tin phaûi baøy 

ra. AÁy vaäy, luaät phaùp đaõ nhö thaày giaùo đaëng daãn 

chuùng ta đeán Đaáng Christ, haàu cho chuùng ta bôûi đöùc 

tin maø đöôïc xöng coâng bình. Song khi đöùc tin đaõ 

đeán, chuùng ta khoâng coøn phuïc döôùi thaày giaùo aáy 

nöõa”(Ga 3:23-25).  

c. “Chuùa Cöùu Theá đaõ giaûi phoùng chuùng ta, cho chuùng 

ta đöôïc töï do. Vaäy haõy baûo veä vaø trieån khai töï do, 

đöøng töï troøng coå vaøo aùch noâ leä cuûa luaät phaùp nöõa” 

(Ga 5:1- BDY). 

Caâu Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi ghi ôû Ma-thi-ô 5:17 khoâng coù 

yù baét buoäc Cô đoác nhaân laøm troïn luaät phaùp Moâi-se ôû thôøi Cöïu 

öôùc đeå đöôïc cöùu. 

 

H243. Chuùa baûo: “Khoâng ai vaù mieáng nỉ môùi vaøo caùi aùo cuõ 

hay đoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ” (Maùc 2:21-22) coù yù 

nghĩa gì?  

 

Ngaøy xöa, ngöôøi daân soáng ôû Palestine duøng da thuù vaät 

đeå laøm baàu đöïng röôïu. Baàu da cuõ khoâng coøn söùc co giaõn toát, neáu 

đoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ, röôïu môùi leân men maïnh hôn röôïu cuõ 

taïo ra söùc eùp cao laøm cho baàu beå. Duøng mieáng nỉ môùi vaù vaøo caùi 
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aùo cuõ, khi giaët aùo, mieáng nỉ môùi bị co ruùt chaèng raùch aùo cuõ laøm 

cho xaáu theâm. 

Chuùa duøng caâu chuyeän “vaù mieáng nỉ môùi vaøo aùo cuõ hay 

baàu cuõ röôïu môùi” đeå cho ngöôøi Do Thaùi bieát raèng Ngaøi đeán 

khoâng phaûi đeå canh taân, tu boå hay söûa chöõa laïi Do Thaùi Giaùo. 

Nhöng Ngaøi đeán đeå đem moät đaïo hoaøn toaøn môùi khaùc bieät vôùi 

Do Thaùi Giaùo. Đaïo cuûa Ngaøi khoâng theå hoøa hôïp vôùi Do Thaùi 

Giaùo đöôïc. Vì đaïo môùi cuûa Chuùa daïy nhôø aân đieån bôûi đöùc tin đeå 

đöôïc cöùu. Traùi laïi, Do Thaùi Giaùo daïy nhôø tuaân giöõ luaät phaùp 

Moâi-se đeå đöôïc cöùu. Đaïo cuõ vaø đaïo môùi khoâng theå hoøa hôïp vôùi 

nhau laø ôû choã đaïo cuõ nhôø luaät phaùp coøn đaïo môùi nhôø aân đieån. 

Neáu chuùng ta nhôø caäy đaïo đöôïc cöùu bôûi aân đieån cuûa 

Chuùa maø coøn nhôø caäy vaøo vieäc tuaân giöõ theâm luaät phaùp Moâi-se 

đeå đöôïc cöùu nöõa laø chuùng ta đaõ đoå röôïu môùi vaøo baàu cuõ, töùc laø 

đoå đaïo cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su vaøo baàu da cuõ töùc laø Do Thaùi Giaùo 

roài. Cuõng nhö duøng mieáng nĩ môùi töùc laø đaïo cöùu roãi bôûi aân đieån 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su đeå taân trang caùi aùo cuõ töùc laø Do Thaùi Giaùo 

thì chaúng coù ích lôïi gì maø coøn teä haïi hôn. 

                    

H244. Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: “Laïc đaø chui qua loã kim coøn 

deã hôn ngöôøi giaøu vaøo nöôùc thieân đaøng”(Lu 18:25). Coù 

phaûi Chuùa coù yù noùi ngöôøi giaøu khoâng bao giôø đöôïc 

cöùu? 

 

Trong thôøi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, ngöôøi Do Thaùi vaø caùc 

moân đoà cuûa Chuùa quan nieäm raèng, “ngöôøi giaøu laø ngöôøi đöôïc 

Đöùc Chuùa Trôøi thöông, ngöôøi đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi thöông thì 

vaøo thieân đaøng khoâng coù gì laø khoù khaên.” Đeå chaán chỉnh quan 

nieäm sai laàm naøy, Đöùc Chuùa Gieâ-su duøng chuyeän “con laïc đaø 

chui qua loã kim” đeå daïy caùc moân đoà mình moät leõ thaät maø baáy 

laâu nay hoï chöa hay bieát. 

Ngöôøi ta cho raèng thaønh Gieâ-ru-sa-lem coù töôøng thaønh 

bao boïc chung quanh, nhöng coù chöøa cöûa lôùn vaø cöûa nhoû. Khi 
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chieàu đeán, ngöôøi ta đoùng cöûa lôùn laïi, chỉ chöøa cöûa nhoû đeå daân 

chuùng ra vaøo. Ngöôøi Do Thaùi goïi cöûa nhoû laø “loã kim.” Cöûa “loã 

kim” raát thaáp vaø heïp, neân khi muoán daãn laïc đaø vaøo thaønh, hoï 

phaûi laáy haønh lyù treân löng laïc đaø xuoáng. Con laïc đaø phaûi quyø 

thaáp môùi chui qua đöôïc cöûa “loã kim”maø vaøo thaønh (TC: Saùch 

Giaûi Nghĩa Phuùc AÂm Lu-ca cuûa William Barclay, trang 254).  

Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi, “Laïc đaø chui qua loã kim coøn 

deã hôn ngöôøi giaøu vaøo nöôùc thieân đaøng” laø coù yù noùi con laïc đaø 

chui qua đöôïc “loã kim” đaõ khoù maø ngöôøi giaøu vaøo đöôïc thieân 

đaøng laïi caøng khoù hôn. Caâu noùi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi ôû Lu-

ca 18:25 coù nghĩa laø ngöôøi giaøu vaãn đöôïc cöùu nhöng khoù khaên 

hôn ngöôøi khoâng giaøu coù veà cuûa caûi đôøi naøy.  

 

H245. Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: “Heã nhaùnh naøo trong ta maø 

khoâng keát quaû thì Ngaøi chaët heát” (Giaêng 15:2). Coù 

phaûi tín höõu khoâng coù keát quaû thì maát söï cöùu chuoäc? 

 

Moät soá thaày daïy đaïo Tin Laønh cho raèng lôøi phaùn  daïy 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ôû Giaêng 15:2 coù nghĩa laø Cô đoác nhaân 

khoâng soáng đaïo toát, töùc laø khoâng coù “keát quaû” thì  seõ bị 

Chuùa“chaët heát,”töùc laø maát söï cöùu roãi. Nhöng Muïc sö Tieán sĩ 

Phan Thanh Bình  cho  raèng,“lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su phaùn [ôû 

Giaêng 15:2] khoâng coù yù đoù. Vì söï cöùu roãi cuûa Ngaøi laø chaéc chaén 

cho baát cöù ai đaõ nhaän Ngaøi laø Cöùu Chuùa. [Tham khaûo 

Giaêng10:27-29,ICoâ-rinh 3:15].”(Trích töø saùch “Soáng Thích 

Thuù,” trang 66, cuûa Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình). 

Caùc nhaø giaûi kinh cho bieát, neáu muoán hieåu roõ nghĩa caâu 

Đöùc Chuùa Gieâ-su  noùi: “Heã nhaùnh naøo trong ta maø khoâng keát quaû 

thì Ngaøi chaët heát,” thì neân đaët caâu hoûi laø trong luùc Chuùa phaùn 

daïy đieàu naøy Ngaøi đang nghĩ  veà daân Do Thaùi hay Cô đoác nhaân? 

Coù nhaø bình giaûng Kinh Thaùnh cho raèng, khi Chuùa Gieâ-

su noùi caâu đoù laø Ngaøi đang  nghĩ  đeán  daân Do Thaùi. Vì trong thôøi 

Cöïu Öôùc, Đöùc Chuùa Trôøi ví Y-sô-ra-eân laø goác nho maø Ngaøi đaõ 
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böùng töø EÂ-díp-toâ đem veà troàng trong  vöôøn  cuûa Ngaøi ôû Ca-na-

an, “Töø EÂ-díp-toâ Chuùa đaõ dôøi sang moät caây nho; Chuùa đuoåi caùc 

daân ra vaø troàng caây aáy”(Thi 80:8). Goác nho laø quoác gia Do Thaùi 

maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ troàng trong vöôøn cuûa Ngaøi laø đaát Ca-na-

an, đaùng leõ phaûi ra nhaùnh toát đeå sanh ra traùi toát, nhöng toaøn laø 

nhaùnh nho röøng, “Ta đaõ troàng ngöôi nhö moät caây nho toát, gioáng 

đeàu raëc caû; maø côù sao ngöôi đaõ đoác ra nhaùnh xaáu cuûa goác nho laï 

cho ta?”(Gieâ 2:21); sanh ra traùi nho hoang (EÂ-sai 5:4) khoâng keát 

quaû nhö yù Chuùa mong muoán. Đöùc Chuùa Gieâ-su cho bieát Ngaøi laø 

goác nho môùi đaõ đeán đeå thay theá goác nho cuõ cuûa nhaø Y-sô-ra-eân. 

Ngöôøi Do Thaùi laø caùc nhaùnh phaûi keát hôïp vôùi Ngaøi đeå keát quaû. 

Raát tieác, coù moät soá nhaùnh khoâng chịu keát hôïp vôùi goác nho thaät laø 

Đöùc Chuùa Gieâ-su neân khoâng keát quaû bị Ngaøi chaët boû. Chaët boû coù 

nghĩa laø moät soá ngöôøi Do Thaùi khoâng tin Ngaøi seõ khoâng höôûng 

đöôïc söï cöùu roãi maø Ngaøi đaõ mang đeán cho hoï. 

Neáu Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi caâu: “Heã nhaùnh naøo trong ta 

maø khoâng keát quaû thì Ngaøi seõ chaët heát”đeå chỉ veà Cô đoác nhaân, 

thì moät soá hoïc giaû cho raèng, Chuùa coù yù noùi: Cô Đoác nhaân khoâng 

coù keát quaû seõ bị Chuùa söûa phạt (chastened),“Vì Chuùa söûa phaït keû 

Ngaøi yeâu. Heã ai maø Ngaøi nhaän laøm con, thì cho roi cho voït, vì coù 

ngöôøi naøo laø con maø cha khoâng söûa phaït”(Heâ12:6-7b). Nhöng 

khoâng coù nghĩa laø Cô đoác nhaân khoâng keát quaû seõ bị maát söï cöùu 

roãi. Vì Đöùc Chuùa Gieâ-su đaõ töøng xaùc nhaän khi moät ngöôøi đaõ tin 

nhaän Ngaøi laøm Cöùu Chuùa cuûa mình roài thì Ngaøi ban cho ngöôøi 

đoù söï soáng đôøi đôøi maø ngöôøi đoù khoâng bao giôø đaùnh maát đöôïc, 

“Ta ban cho noù söï soáng đôøi đôøi; noù chaúng cheát maát bao giôø vaø 

chaúng ai cöôùp noù khoûi tay ta”(Giaêng 10:28). 

Toùm laïi, tín höõu tin Chuùa roài maø khoâng coù keát quaû thì coù 

theå bị Chuùa söûa phaït (chastened), “haàu cho khoûi bị aùn laøm moät 

vôùi ngöôøi theá gian” ( I Coâ-rinh 11: 32),  nghĩa là tín  hữu bị Chúa 

sửa phạt (chastened), nhưng không bị Chúa hành phạt (condemned)  

đời đời ở địa ngục như người không tin Chúa, töùc laø tín hữu khoâng 

maát söï cöùu roãi nhö lôøi Söù đoà Phao-loâ noùi,“Cho neân hieän nay 



Nhöõng Ñieàu Khoù Hieåu 

 

350 

chaúng coøn coù söï đoaùn phaït (condemnation) naøo cho nhöõng keû ôû 

trong Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ”(Roâ 8:1). 

 

H246. Saùch Saùng-theá-kyù 1:31 ghi ngaøy thöù saùu cuûa söï saùng 

taïo goàm coù buoåi chieàu vaø buoåi mai. Taïi sao Kinh 

Thaùnh keå moät ngaøy maø buoåi chieàu đeán tröôùc roài môùi 

đeán buoåi mai? 

  

Ngaøy nay chuùng ta keå moät ngaøy goàm coù buoåi mai đeán 

tröôùc vaø buoåi chieàu đeán tieáp theo sau. Nhöng trong thôøi Cöïu 

Öôùc, ngöôøi Do-Thaùi tính moät ngaøy goàm coù thôøi gian buoåi chieàu 

cuûa ngaøy hoâm tröôùc roài đeán thôøi gian buoåi mai cuûa ngaøy hoâm 

sau. Bôûi leõ đoù, ngaøy thöù baûy Sa-baùt cuûa ngöôøi Do-Thaùi baét đaàu 

töø luùc maët trôøi laën cuûa buoåi chieàu Thöù Saùu, vaø chaám döùt luùc maët 

trôøi laën cuûa chieàu ngaøy Thöù Baûy cuûa ngaøy hoâm sau. 

 

H247. Saùch Ma-thi-ô 8:22 ghi moät moân đoà Chuùa Gieâ-su xin 

veà choân cha xong roài môùi trôû laïi theo Chuùa. Taïi sao 

Chuùa khöôùc töø maø coøn baûo laø đeå keû cheát choân keû 

cheát? 

 

Theo caùc nhaø giaûi nghĩa Kinh Thaùnh cho raèng daân ôû xöù 

Palestine thöôøng duøng ngaïn ngöõ “đeå toâi choân cha toâi tröôùc 

đaõ”coù yù noùi laø “đeå toâi ôû beân cha toâi vaø phuïng döôõng ngöôøi cho 

đeán khi ngöôøi qua đôøi.” Ngöôøi moân đoà xin Chuùa cho veà choân cha 

khoâng phaûi theo yù nghĩa thoâng thöôøng laø cha đaõ cheát roài chỉ veà 

choân roài trôû laïi theo Chuùa noäi trong moät vaøi ngaøy. Nhöng ngöôøi 

muoán xin Chuùa cho mình trôû veà đeå phuïng döôõng cha mình cho 

đeán khi cheát laø moät thôøi gian keùo daøi trong nhieàu naêm nöõa, 

nhöng Chuùa thì caàn söï hôïp taùc cuûa ngöôøi đoù trong luùc naøy, neân 

Chuùa khoâng chaáp nhaän lôøi caàu xin cuûa ngöôøi moân đoà đoù. 

Veà vieäc Chuùa noùi “đeå keû cheát choân keû cheát.” Vì, töø khi 

oâng A-đam vaø baø EÂ-va phaïm toäi aên traùi caám ôû vöôøn EÂ-đen thì 
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oâng baø đaõ đaët loaøi ngöôøi vaøo tình traïng cheát veà phaàn thuoäc linh 

(maát  töông giao vôùi Đöôùc Chuùa Trôøi). Neân khi Đöùc Chuùa Gieâ-

su noùi đeå keû cheát choân keû cheát coù yù nghĩa laø đeå keû cheát veà phaàn 

thuoäc linh (spiritual death) choân keû cheát veà phaàn thuoäc theå 

(physical death). 

 

H248. “Vaäy, keû thuø mình coù đoùi haõy cho aên, coù khaùt haõy cho 

uoáng; vì laøm nhö vaäy, khaùc naøo mình laáy than löûa đoû 

maø chaát treân đaàu ngöôøi” (Roâ 12:20). Caâu noùi “chaát 

than löûa đoû treân đaàu ngöôøi” coù yù nghĩa gì? 

 

Khi vieát phaàn cuoái Roâ-ma đoaïn 12, söù đoà Phao-loâ 

khuyeân tín höõu haõy đoái đaõi töû teá vôùi moïi ngöôøi keå caû keû thuø gheùt 

mình, neân Phao-loâ đaõ duøng Chaâm-ngoân 25:21-22, “Neáu keû thuø 

nghịch con coù đoùi, haõy cho noù aên. Neáu coù khaùt, haõy cho noù uoáng: 

vì nhö vaäy, con chaát than chaùy đoû treân đaàu noù.” 

Đeå hieåu nghĩa caâu Kinh Thaùnh treân, caùc nhaø giaûi kinh 

cho bieát laø theo phong tuïc xöa cuûa ngöôøi Ai-Caäp, khi moät ngöôøi 

muoán baøy toû loøng aên naên thoáng hoái thì hoï đoäi treân đaàu mình moät 

caùi chaäu chöùa đaày than löûa chaùy đoû. Đeå baøy toû söï haäu thuaãn cho 

loøng aên naên thoáng hoái đoù, haøng xoùm laùng gieàng chaát theâm than 

chaùy đoû vaøo chaäu đoäi treân đaàu cuûa ngöôøi aên naên. Caâu noùi ghi ôû 

Roâ-ma 12:20 coù yù nghĩa laø haønh đoäng töû teá seõ giuùp keû thuø gheùt 

mình aên naên, töïa nhö chaát theâm than chaùy đoû vaøo caùi chaäu đoäi 

treân đaàu cuûa ngöôøi đang baøy toû söï aên naên. 

Coù ngöôøi giaûi Kinh Thaùnh khaùc cho raèng ôû Palestine, khi 

moät ngöôøi muoán đi xin löûa thì hoï đoäi treân đaàu moät mieáng đaát 

haàm đeå đöïng than chaùy đoû. Ngöôøi cho löûa muoán gaây thieän caûm, 

hoï gaép caùc vieân than chaùy đoû đeå treân mieáng đaát haàm ôû treân đaàu 

ngöôøi xin löûa. Haønh đoäng aân caàn cuûa ngöôøi cho löûa coù theå laøm 

keû thuø gheùt mình aân haän maø töø boû söï thuø nghịch đoái vôùi mình. 

Cuõng coù ngöôøi cho raèng caâu noùi: “Vaäy, keû thuø mình coù 

đoùi haõy cho aên, coù khaùt haõy cho uoáng; vì laøm nhö vaäy, khaùc naøo 
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mình laáy than löûa đoû maø chaát treân đaàu ngöôøi,”coù yù noùi laø haønh 

đoäng aân caàn giuùp đôõ keû thuø gheùt mình seõ laøm cho löông taâm hoï 

caén röùt khoù chịu nhö bị boû than löûa đoû treân đaàu vaäy.  

Toùm laïi, caâu noùi “chaát than löûa đoû treân đaàu ngöôøi” 

khoâng coù nghĩa laø laøm cho đaàu hoï bị chaùy hay coù yù laøm cho hoï 

caûm thaáy đau khoå nhuïc nhaõ, nhöng coù nghĩa laø haønh đoäng aân caàn 

vaø saün loøng giuùp đôõ seõ gaây thieän caûm khuyeán khích keû thuø aên 

naên thay đoåi yù töôûng thuø nghịch trôû thaønh thaân thieän. 

   

H249. Taïi sao Đöùc Chuùa Gieâ-su goïi caùc thaày thoâng giaùo vaø 

ngöôøi Pha-ri-si laø nhöõng keû giaû hình? 

 

Baûn Taân Öôùc Vieät ngöõ duøng chöõ giaû hình đeå dịch chöõ 

“hupokrites”cuûa nguyeân vaên Taân Öôùc baèng tieáng Hy-Laïp. Chöõ 

“hupokrites”coù nghĩa laø moät ngöôøi đoùng tuoàng treân saân khaáu. Xaõ 

hoäi ngaøy xöa duøng chöõ “hupokrites”đeå aùm chỉ keû đaïo đöùc giaû, 

keû giaû ôn giaû nghĩa, ngöôøi coù hai maët, ngöôøi noùi moät đöôøng laøm 

moät ngaõ.  

Đöùc Chuùa Gieâ-su goïi caùc thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-

ri-si laø nhöõng keû giaû hình bôûi caùc lyù do sau đaây: 

a. Hoï phoâ tröông boä maët đaïo đöùc beân ngoaøi, nhöng 

loøng hoï thieáu đöùc tính đoù (Ma 23:23). 

b. Hoï đaët ra caùc luaät phi lyù nhö caám chöõa beänh trong 

ngaøy sa-baùt, nhöng đöôïc pheùp keùo con boø rôùt ôû hoá 

leân trong ngaøy sa-baùt (Ma 12:11). 

c. Hoï khoâng laøm theo lôøi giaûng daïy cuûa hoï, nhöng hoï 

baét ngöôøi khaùc laøm theo (Ma 23:3). 

d. Beà ngoaøi hoï toû ra thaùnh thieän, đaïo đöùc, nhöng trong 

loøng đaày toäi loãi (Ma 23:25, Lu 20:46-47). 

e. Thích đöôïc toân troïng; aên treân ngoài tröôùc, thieáu söï 

khieâm nhöôøng (Maùc 12:38-39). 

f. Cho mình laø ngöôøi coâng bình thaùnh saïch, khinh deå 

ngöôøi khaùc (Lu 18:9). 
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g. Beà ngoaøi toû veû ngoan đaïo; thi haønh nghieâm chỉnh 

caùc giôùi caám, nhöng thieáu loøng yeâu thöông đoái vôùi 

ngöôøi ngheøo khoå (Mac12:40). 

 

H250. Keû địch laïi Đaáng Christ (I Giaêng 2:18) laø ai? 

 

“Keû địch laïi Đaáng Christ” vieát theo tieáng Hy-Laïp laø 

Antichristos. Anti coù nghĩa laø choáng laïi hay địch laïi, Christos coù 

nghĩa laø Đaáng Christ. Antichristos coù nghĩa laø ngöôøi choáng laïi 

hay địch laïi Đaáng Christ. Kinh Thaùnh xaùc định “keû địch laïi Đaáng 

Christ” coù caùc đaëc đieåm nhö sau: 

a. Keû choái Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Christ (I Giaêng 

2:22).  

b. Keû choái Đöùc Chuùa Cha vaø Đöùc Chuùa Con (I Giaêng 

2:22).  

c. Keû khoâng tin Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán töø Đöùc Chuùa 

Trôøi (I Giaêng 4:3). 

d. Keû khoâng tin Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ laáy xaùc thịt 

maø đeán (II Giaêng 7). 

Truyeàn thuyeát cho raèng nhöõng ngöôøi baét bôù Hoäi thaùnh 

vaø saùt haïi tín höõu Cô đoác nhö hoaøng đeá Neâ-roâ, Diocletian, 

Julian, Napoleon, Hitler, Stalin, Muhammad . . . đeàu bị keå laø “keû 

địch laïi Đaáng Christ”(Antichrist). 

 

H251. Saùch Khaûi Huyeàn 16:16 cho bieát seõ coù moät traän chieán 

lôùn sau cuøng taïi Ha-ma-gheâ-đoân. Ha-ma-gheâ-đoân ôû 

đaâu? 

 

            Ha-ma-gheâ-đoân vieát theo tieáng Hô-bô-rô laø Har-

Megiddoâwn. Har coù nghĩa laø đoài hay nuùi. Har-Megiddoâwn coù 

nghĩa laø đoài hay nuùi Megiddoâwn. Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Vieät 

Ngöõ dịch chöõ Megiddoâwn laø Meâ-ghi-đoâ (Quan 5:19).  
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Moät soá hoïc giaû cho bieát ôû xöù Do Thaùi khoâng coù đoài hay 

nuùi naøo teân laø Meâ-ghi-đoâ, nhöng xöù  Do-thaùi coù vuøng bình 

nguyeân Meâ-ghi-đoâ, chaïy daøi töø bôø Địa Trung Haûi đeán thung luõng 

soâng Gioâ-đanh (Xa 12:11). 

Theo lịch söû cho bieát vuøng bình nguyeân Meâ-ghi-đoâ laø nôi 

xaûy ra nhieàu traän chieán lôùn vaø khoác lieät giöõa daân Y-sô-ra-eân vaø 

daân Ca-na-an (Quan 5:19). Vua Giu-đa teân laø Gioâ-si-a bị töû 

thöông trong moät traän chieán vôùi vua EÂ-díp-toâ taïi bình nguyeân 

Meâ-ghi-đoâ naøy (II Söû 35:22-25). 

Soá hoïc giaû noùi khoâng coù đoài hay nuùi Meâ-ghi-đoâ ôû xöù Do-

Thaùi cho raèng: Söù đoà Giaêng đaõ duøng chöõ Har (đoài) đeå noùi leân 

taàm quan troïng cuûa traän chieán lôùn, chöù khoâng phaûi laø địa danh 

cuûa moät traän chieán. 

Traùi laïi, soá hoïc giaû cho raèng ôû Do Thaùi coù đoài Meâ-ghi-

đoâ. Đoài naøy caùch bieån Ga-li-leâ khoaûng 40 caây soá veà höôùng taây 

nam. Soá hoïc giaû naøy cho raèng đoài Meâ-ghi-đoâ naøy chính laø Ha-

ma-gheâ-đoân ghi trong saùch Khaûi Huyeàn 16:16, nôi seõ xaûy ra traän 

chieán lôùn giöõa löïc löôïng cuûa Đaáng Christ vaø Anti-Christ. 

 

H252. Toäi đeán noãi cheát ghi ôû I Giaêng 5:16 laø toäi gì? 

 

Caùc nhaø giaûi Kinh Thaùnh cho raèng chöa coù hoïc giaû naøo 

xaùc định chính xaùc “toäi đeán noãi cheát” laø toäi gì. Nhöng coù nhieàu 

hoïc giaû đöa ra nhieàu yù kieán khaùc nhau nhö sau :  

a. “Toäi đeán noãi cheát” laø toäi aên baùnh hoaëc uoáng cheùn 

cuûa tieäc thaùnh khoâng xöùng đaùng, “AÁy vì côù đoù maø 

trong anh em coù nhieàu keû taät nguyeàn, đau oám, vaø coù 

laém keû nguû”(I Coâ-rinh 11:30). 

b. “Toäi đeán noãi cheát” laø toäi gieát ngöôøi, “Heã keû naøo laøm 

đoå maùu ngöôøi, thì seõ bị ngöôøi khaùc laøm đoå maùu 

laïi”(Saùng 9:6). 
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c. “Toäi đeán noãi cheát” laø toäi noùi phaïm Đöùc Thaùnh 

Linh,“song lôøi phaïm thöôïng đeán ĐöùcThaùnh Linh thì 

seõ chaúng đöôïc tha đaâu” (Ma 12:31). 

d. “Toäi đeán noãi cheát” laø toäi noùi doái cuøng Đöùc Thaùnh 

Linh nhö A-na-nia vaø Sa-phi-ra (CV 5:3). 

e. “Toäi đeán noãi cheát” laø toäi giaøy đaïp Con Đöùc Chuùa 

Trôøi cuûa ngöôøi Heâ-bô-rô boäi đaïo Cô Đoác. Vì khi đaõ 

theo đaïo Cô Đoác, hoï đaõ coù cô hoäi hoïc bieát Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ cheát treân thaäp töï đeå laøm con sinh teá 

chuoäc toäi cho mình. Nhöng khi bị baét bôù, hoï töø boû leõ 

thaät naøy trôû laïi Do Thaùi Giaùo, nhôø caäy huyeát thuù vaät 

đeå chuoäc toäi cho mình (Heâ 10:26-29). 

f. Linh muïc Nguyeãn Theá Thuaán thuoäc Doøng Chuùa Cöùu 

Theá cho raèng, “toäi đeán phaûi cheát” laø toäi cuûa keû 

Phaûn-Kitoâ. (Trích lôøi giaûng giaûi ôû trang 566. Baûn 

dịch Kinh Thaùnh cuûa Linh muïc Nguyeãn Theá Thuaán). 

Tuy coù nhieàu yù kieán veà “toäi đeán noãi cheát”, nhöng  đa soá 

hoïc giaû cho raèng,“toäi giaøy đaïp Con Đöùc Chuùa Trôøi” laø thích hôïp 

hôn heát đeå cho đoù laø “toäi đeán noãi cheát.”   

 

H253. Taïi sao đa soá Giaùo Hoäi Cô Đoác khoâng nhoùm laïi thôø 

phöôïng Chuùa vaøo ngaøy thöù baûy Sa-baùt đeå giöõ đieàu 

raên thöù tö cuûa Cöïu Öôùc, “Haõy nhôù ngaøy nghỉ đaëng 

laøm neân ngaøy thaùnh” (Xuaát 20: 8)? 

 

Saùch Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 20:9 cho bieát, Đöùc Chuùa Trôøi baét 

đaàu taïo döïng trôøi đaát vaø muoân vaät töø ngaøy thöù nhaát cuûa söï saùng 

taïo cho đeán ngaøy thöù saùu cuûa söï saùng taïo laø Ngaøi hoaøn taát coâng 

cuoäc saùng taïo. Đeán ngaøy thöù baûy, Đöùc Chuùa Trôøi nghỉ. Đöùc 

Chuùa Trôøi nghỉ coù nghĩa laø Ngaøi khoâng laøm theâm đieàu gì nöõa. 

Khi Đöùc Chuùa Trôøi choïn ngöôøi Do Thaùi đeå laøm tuyeån daân, Ngaøi 

ban cho hoï möôøi đieàu raên. Moät trong möôøi đieàu raên đoù laø daân Do 

Thaùi phaûi giöõ moät ngaøy nghỉ sau saùu ngaøy laøm vieäc. Đeå tuaân giöõ 



Nhöõng Ñieàu Khoù Hieåu 

 

356 

đieàu raên naøy, ngöôøi Do Thaùi choïn ngaøy thöù baûy cuûa tuaàn leã laøm 

ngaøy Sa-baùt. Hoï nghỉ laøm moïi coâng vieäc trong ngaøy naøy đeå toân 

kính đieàu raên cuûa Đöùc Gieâ-hoâ-va. 

Ban đaàu, Hoäi thaùnh sô khai nhoùm laïi thôø phöôïng Chuùa 

vaøo moãi thöù baûy Sa-baùt trong caùc nhaø hoäi nhö Do Thaùi Giaùo. Veà 

sau, Hoäi thaùnh sô khai muoán taùch rôøi khoûi aûnh höôûng cuûa Do 

Thaùi Giaùo đeå trôû thaønh moät toân giaùo rieâng bieät, neân Hoäi thaùnh sô 

khai baét đaàu boû caùc buoåi nhoùm thôø phöôïng vaøo ngaøy thöù baûy Sa-

baùt, đeå nhoùm laïi thôø phöôïng Chuùa vaøo ngaøy thöù nhaát cuûa tuaàn 

leã, töùc laø ngaøy Chuùa nhaät (I Coâ16:2).Vieäc nhoùm laïi thôø phöôïng 

Chuùa vaøo ngaøy Chuùa nhaät khoâng nhaèm muïc đích tuaân giöõ đieàu 

raên thöù tö cuûa Cöïu Öôùc, nhöng đeå kyû nieäm ngaøy Chuùa soáng laïi 

vaøo ngaøy thöù nhaát cuûa tuaàn leã (Lu 24:1). Töø đoù, caùc Giaùo Hoäi Cô 

Đoác nhoùm laïi thôø phöôïng Chuùa vaøo ngaøy thöù nhaát cuûa tuaàn leã 

töùc laø ngaøy Chuùa nhaät cho đeán ngaøy nay. 

Haàu heát caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác khoâng nhoùm laïi thôø 

phöôïng Chuùa vaøo ngaøy thöù baûy Sa-baùt đeå giöõ đieàu raên thöù tö cuûa 

Cöïu Öôùc, vì cho raèng hoï đang soáng döôùi Giao öôùc môùi maø Đöùc 

Chuùa Trôøi đaõ thaønh laäp giöõa Ngaøi vôùi hoï (Lu 22:20), neân khoâng 

bị raøng buoäc bôûi caùc luaät leä cuûa Giao öôùc cuõ maø Đöùc Chuùa Trôøi 

đaõ thaønh laäp giöõa Ngaøi vôùi tuyeån daân Do Thaùi töø thôøi xa 

xöa,“Giao öôùc thöù nhaát đaõ cuõ roài. Đieàu gì cuõ kyõ, loãi thôøi đeàu 

phaûi bị đaøo thaûi” (Hy-baù 8:13, BDY). (Xem theâm EÂ-pheâ 2:15). 

Rieâng, Hoäi Cô Đoác Phuïc Laâm An Thaát Nhaät nghỉ ngaøy 

thöù baûy Sa-baùt đeå nhoùm laïi thôø phöôïïng Chuùa laø đeå tuaân giöõ đieàu 

raên thöù tö cuûa Cöïu Öôùc nhö Do Thaùi Giaùo. 

 

H254. Taïi sao coù tín höõu đöôïc đaày daãy Đöùc Thaùnh Linh laïi 

coù ngöôøi đöôïc ít Đöùc Thaùnh Linh? 

 

Ngay sau khi tin nhaän Chuùa, moãi tín höõu đeàu đöôïc Đöùc 

Thaùnh Linh ôû cuøng,“Anh em haù chaúng bieát mình laø đeàn thôø cuûa 
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Đöùc Chuùa Trôøi, vaø Thaùnh Linh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi ôû trong anh 

em sao?”(I Coâ-rinh 3:16). 

Đöùc Thaùnh Linh laø Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Ba, moät ngoâi vị 

hay moät nhaân vaät (person) nhö Đöùc Chuùa Trôøi Ngoâi Moät vaø Đöùc 

Chuùa Trôøi Ngoâi Hai. Neáu laø moät ngoâi vị hay moät nhaân vaät  thì 

khoâng theå phaân chia thaønh nhöõng đôn vị lôùn nhoû hoaëc nhieàu hay 

ít đöôïc. Khi moät ngöôøi tin nhaän Đöùc Chuùa Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa 

mình thì đöôïc Đöùc Thanh Linh ôû cuøng ( I Teâ-sa 4:8).Vaäy, khoâng 

coù tín höõu naøo coù nhieàu Đöùc Thaùnh Linh vaø cuõng khoâng coù tín 

höõu naøo coù ít Đöùc Thaùnh Linh. 

Ngöôøi đöôïc đaày daãy Đöùc Thaùnh Linh laø ngöôøi đeå Đöùc 

Thaùnh Linh hoaøn toaøn cai trị đôøi soáng cuûa mình. Ngöôøi khoâng 

đöôïc đaày daãy Đöùc Thaùnh Linh laø ngöôøi khoâng đeå Đöùc Thaùnh 

Linh hoaøn toaøn laøm chuû đôøi soáng mình.  

 

H255. Taïi sao tu sĩ cuûa Chaùnh Thoáng Giaùo coù vôï? 

 

Quy cheá cuûa Giaùo Hoäi Chaùnh Thoáng Giaùo cho pheùp caùc 

tu sĩ chöa thuï phong đöôïc pheùp coù vôï. Nhöng khi đaõ đöôïc thuï 

phong roài thì khoâng đöôïc laáy vôï. 

Nhöõng tu sĩ coù vôï con tröôùc khi đöôïc thuï phong, veà sau 

vaãn đöôïc thuï phong. Sau khi đöôïc thuï phong, vaãn đöôïc pheùp giöõ 

nguyeân tình traïng coù vôï con trong luùc thi haønh linh vuï nhö nhöõng 

tu sĩ đoäc thaân. Rieâng, tu sĩ giöõ chöùc vuï Giaùm muïc cuûa Chaùnh 

Thoáng Giaùo phaûi laø tu sĩ đoäc thaân. 

 

H256. Taïi sao Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông laïi cho pheùp 

nhöõng khoù khaên đau khoå xaûy ra giöõa voøng caùc con 

caùi cuûa Ngaøi? 

 

Theo baøi giaûng cuûa Muïc sö Tieán sĩ Robert Fetherlin 

giaûng cho Hoäi Đoàng Giaùo Haït laàn thöù 24 cuûa HTTLVN Hoa Kyø, 

hoïp taïi Texas naêm 1999. Trong baøi giaûng naøy, oâng  neâu leân boán 
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lyù do taïi sao Đöùc Chuùa Trôøi cho pheùp caùc đau khoå xaûy ra giöõa 

voøng con caùi  Chuùa nhö sau:  

a. Đeå chöùng toû Chuùa coù theå yeân uûi chuùng ta vì Ngaøi “laø 

Cha hay thöông xoùt, laø Đöùc Chuùa Trôøi ban  moïi söï 

yeân uûi”(II Coâ-rinh 1:3). 

b. Đeå chuùng ta coù theå yeân uûi ngöôøi khaùc trong côn khoán 

khoù cuûa hoï, “Ngaøi yeân uûi chuùng toâi trong moïi söï khoå 

naïn, haàu cho nhaân söï yeân uûi maø Ngaøi đaõ yeân uûi 

chuùng toâi, thì chuùng toâi cuõng coù theå yeân uûi keû khaùc 

trong söï khoán naïn naøo hoï gaëp!”(II Coâ-rinh 1:4). 

c. Đeå chuùng ta trôû neân moät göông cho nhöõng ngöôøi 

khaùc đeå hoï đöôïc yeân uûi, “Chuùng toâi gaëp hoaïn naïn, 

aáy laø cho anh em đöôïc yeân uûi vaø đöôïc roãi; hoaëc 

chuùng toâi đöôïc yeân uûi, aáy laø cho anh em đöôïc yeân uûi, 

maø söï yeân uûi đoù hieän ra bôûi anh em chịu caùch nhịn 

nhuïc nhöõng söï đau đôùn maø chuùng toâi cuøng chịu”(II 

Coâ-rinh 1:6). 

d. Đeå chuùng ta khoâng caäy mình, nhöng đaët hoaøn toaøn 

loøng tin caäy nôi Chuùa, vaø chỉ nôi Chuùa maø thoâi, 

“Chuùng toâi laïi hình nhö đaõ nhaän aùn xöû töû, haàu cho 

chuùng toâi khoâng caäy mình, nhöng caäy Đöùc Chuùa Trôøi 

laø Đaáng khieán keû cheát soáng laïi”(IICoâ-rinh1:9).
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H257. Nhöõng bieán coá quan troïng tröôùc Coâng Nguyeân xaûy ra 

vaøo naêm naøo?  

  

Nieân bieåu cuûa nhöõng bieán coá đaùng ghi nhôù xaûy ra tröôùc 

Coâng Nguyeân đöôïc caùc hoïc giaû đoàng yù nhö sau: 

 

NAÊM CAÙC BIEÁN COÁ 

  

  ? Đöùc Chuùa Trôøi taïo döïng trôøi đaát vaø loaøi ngöôøi (Saùng 1:1-

26). 

8000? Côn Đaïi Hoàng Thuûy (Saùng 7:6). 

3000 Daân Ai Caäp xaây Kim Töï Thaùp. 

2166 AÙp-ram ra đôøi. 

2091 AÙp-ram rôøi U-rô, xöù Canh-đeâ đeå đi đeán Ca-na-an (Saùng 

11:31). 

2080 AÙp-ra-ham vôùi A-ga sanh ra Ích-ma-eân (Saùng16:15). 

2066 AÙp-ra-ham vôùi Sa-ra sanh ra Y-saùc (Saùng 21:5). 

2050 AÙp-ra-ham daâng Y-saùc (Saùng 22:10). 

2006 Y-saùc vôùi Reâ-be-ca sanh ra EÂ-sau vaø Gia-coáp (Saùng 25:25-

26). 

1991 AÙp-ra-ham qua đôøi (Saùng 25:8). 

1929 Gia-coáp chaïy troán qua nhaø ngöôøi caäu ôû Cha-ran (Saùng 27: 

43). 

1915 Gioâ-seùp ra đôøi (Saùng 30:23-24). 

1898 Gioâ-seùp bị caùc anh mình baùn qua Ai-caäp (Saùng 37:28). 

1886 Y-saùc qua đôøi (Saùng 35:29). 
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1876 Gia-coáp vaø gia đình cuûa caùc ngöôøi con, goàm coù khoaûng 70 

ngöôøi qua định cö ôû Ai-caäp (Saùng 46:27). 

1859 Gia-coáp qua đôøi ôû Ai-caäp (Saùng 49:33). 

1805 Gioâ-seùp qua đôøi ôû Ai-caäp (Saùng 50:26). 

1526 Moâi-se ra đôøi ôû Ai-caäp (Xuaát 2:2). 

1446 Daân Y-sô-ra-eân vöôït Bieån Đoû ra khoûi Ai-caäp (Xuaát 13:18). 

1406 Moâi-se qua đôøi, Gioâ-sueâ thay theá Moâi-se đaùnh chieám Ca-

na-an (Gioââ 1:2). 

1375 Gioâ-sueâ qua đôøi (Gioâ 24:29). Đöùc Chuùa Trôøi daáy leân caùc 

Quan Xeùt cai trị daân Y-sô-ra-eân nhö: OÁt-ni-eân (1367-1327), 

EÂ-huùt (1309-1229), Sam-ga, Đeâ-boâ-ra (1209-1169), Gheâ-đeâ-

oân (1162-1122), Thoâ-la, Giai-rô, Gieùp-theâ (1078-1072), 

Sam-soân (1075-1055) . . . (Quan 2:16). 

1105 Sa-mu-eân ra đôøi (I Sa 1:20). 

1050 Sau-lô leân laøm vua chaám döùt söï cai trị cuûa caùc Quan Xeùt (I 

Sa 10:1). 

1010 Vua Sau-lô qua đôøi, Đa-vít leân ngoâi keá vị ( II Sa 5:3). 

970 Vua Đa-vít qua đôøi, Sa-loâ-moân keá vị (I Vua 2:10-12). 

966 Vua Sa-loâ-moân xaây caát đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem (I Vua 6:2). 

930 Vua Sa-loâ-moân qua đôøi (I Vua 11:43). Nöôùc Do Thaùi chia 

thaønh 2 vöông quoác : 

a. Vöông quoác mieàn baéc laø Y-sô-ra-eân, đeá đoâ ôû Si-chem, xöù 

Sa-ma-ri, do 19 vua thay phieân nhau cai trị cho đeán đôøi 

vua OÂ-seâ thì bị vua A-si-ri đaùnh chieám naêm 722 (Vua I & 

II).  

b. Vöông quoác mieàn nam laø Giu đeâ, đeá đoâ ôû Gieâ-ru-sa-lem, 

do 20 vua thay phieân nhau cai trị cho đeán đôøi vua Seâ-đeâ-

kia thì bị vua Ba-by-loân đaùnh chieám naêm 586 (Vua I & 

II). 

875 EÂ-li baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Y-sô-ra-eân đeán naêm 

848 (I Vua 17:1 & II Vua 2:11). 

848 EÂ-li-seâ baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Y-sô-ra-eân đeán naêm 

797 (II Vua 2:13 - 3:20). 

785 Gioâ-na baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Y-sô-ra-eân đeán naêm 
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775 (Gioâ 1:1 -  4:11). 

760 A-moát baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Y-sô-ra-eân đeán naêm 

750 ( A-moát 1:1 - 9:15). 

750 OÂ-seâ baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Y-sô-ra-eân đeán naêm 

715 (OÂ-seâ 1:1 - 14:9). 

740 EÂ-sai baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Giu-đa đeán naêm 681 

(EÂ-sai 1:1 - 66:24). 

722 Quaân A-si-ri đaùnh chieám xöù Y-sô-ra-eân, baét daân Do Thaùi 

(Y-sô-ra-eân) đem veà A-si-ri (II Vua 17:22-23). 

626 Gieâ-reâ-mi baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Giu-đa đeán naêm 

585 (Gieâ 1:1 - 52:34). 

605 AÙp-đia vaø Đa-ni-eân baét đaàu chöùc vuï tieân tri. AÙp-đia laøm tieân 

tri cho daân Giu-đa đeán naêm 585 (AÙp 1:1-21). Đa-ni-eân laøm 

tieân tri cho daân Giu-đa đeán naêm 530 (Đa 1:1 - 12:13).  

593 EÂ-xeâ-chi-eân baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Giu-đa đeán 

naêm 571 (EÂ-xeâ 1:1 -  48:35). 

586 Vua Neâ-bu-caùt-neát-sa cuûa Ba-by-loân xua quaân đaùnh chieám 

xöù Giu-đeâ, phaù huûy đeàn thôø vaø thaønh Gieâ-ru-sa-lem, baét daân 

Do Thaùi Giu-đa đem veà Ba-by-loân laøm phu tuø (II Söû 36:17-

20). 

563 Phaät Thích Ca ra đôøi ôû AÁn đoä, nay thuoäc mieàn nam xöù 

Neâpal. 

551 Khoång Phu Töû ra đôøi ôû Trung Quoác. 

539 Si-ru, vua Phe-rô-sô (Ba-tö), xua quaân đaùnh vua Neâ-bu-caùt-

neát-sa vaø chieám Ba-by-loân. Vua Si-ru cho daân Do Thaùi Giu-

đa hoài höông (II Söû 36:22-23). 

538 Nhoùm Do Thaùi Giu-đa thöù nhaát (bị löu đaøy ôû Ba-by-loân) hoài 

höông veà xöù Giu-đeâ döôùi söï laõnh đaïo cuûa Xoâ-roâ-ba-beân. Hoï 

xaây laïi đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem (E-xô 4:3). 

520 Xa-cha-ri baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Giu-đa đeán naêm 

480 (Xa 1:1 - 14:21). 

483 Phaät Thích Ca qua đôøi vì ngoä đoäc taïi laøng Kusinagara, xöù 

AÁn đoä. 

479 Khoång Phu Töû qua đôøi. 



Linh Tinh 

 

362 

NAÊM CAÙC BIEÁN COÁ 

  

458 Nhoùm Do Thaùi Giu-đa thöù nhì hoài höông döôùi söï laõnh đaïo 

cuûa thaày teá leã E-xô-ra (E-xô 7:1-28). 

440 Ma-la-chi baét đaàu chöùc vuï tieân tri cho daân Giu-đa đeán naêm 

430 (Ma 1:1-4:6). 

432 Nhoùm Do Thaùi sau cuøng hoài höông döôùi söï laõnh đaïo cuûa 

Neâ-heâ-mi. Hoï xaây laïi töôøng thaønh Gieâ-ru-sa-lem (Neâ 2:1-

20). 

372 Maïnh Töû ra đôøi. 

332 A-lịch-sôn Đaïi đeá đaùnh chieám xöù Giu-đeâ. 

323 A-lịch-sôn baêng haø. 

257 Thôøi Thuïc An Döông Vöông. 

250 Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc đöôïc dịch töø nguyeân vaên Heâ-bô-rô 

sang Hy-laïp. Baûn dịch naøy goïi laø Baûn Baûy Möôi 

(Septuaginta) do 70 hay 72 hoïc giaû Do Thaùi phieân dịch. 

207 Vua Trieäu Đaø laäp quoác. 

198 Vua Sy-ri chieám xöù Giu-đeâ laøm thuoäc địa. 

163 Gia đình Ma-ca-beâ đaùnh quaân Sy-ri giaønh đoäc laäp. Gia đình 

Ma-ca-beâ cai trị xöù Giu-đeâ đöôïc 100 naêm (I Ma-ca-beâ 4:36). 

111 Nhaø Haùn thoân tính xöù Nam Vieät. 

63 Töôùng La Maõ Pompey xua quaân đaùnh chieám Gieâ-ru-sa-lem 

thuoäc xöù Giu-đeâ. Xöù Giu-đeâ trôû thaønh thuoäc địa cuûa đeá quoác 

La maõ. 

37 Heâ-roát, ngöôøi AÛ-raäp, đöôïc Quoác hoäi La Maõ cho laøm vua xöù 

Giu-đeâ. 

7-4 Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sinh taïi laøng Beát-leâ-hem, xöù Giu-

đeâ. 

4 Vua Heâ-roát baêng haø, sau khi đaõ ra leänh taøn saùt con treû töø hai 

tuoåi trôû xuoáng ôû thaønh Beát-leâ-hem, xöù Giu-đeâ (Ma 2:16). 
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H258. Nhöõng bieán coá quan troïng trong Coâng Nguyeân xaûy ra 

vaøo naêm naøo? 

 

Nieân bieåu cuûa caùc bieán coá quan troïng xaûy ra trong  Coâng 

Nguyeân đöôïc caùc hoïc giaû đoàng yù nhö sau: 

 

NAÊM     BIEÁN COÁ 

  

8 Phao-loâ ra đôøi taïi Taït-sô. Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán thaønh 

Gieâ-ru-sa-lem döï leã Vöôït Qua luùc 12 tuoåi. 

26 Đöùc Chuùa Gieâ-su chịu Baùp-teâm cuûa Giaêng vaø baét đaàu thi 

haønh chöùc vuï. Boân-xô Phi-laùt đöôïc boå nhieäm laøm toång 

đoác xöù Giu-đeâ. 

27 Tieân tri Giaêng Baùp-tít bị vua Heâ-roát chaët đaàu. 

29 Đöùc Chuùa Gieâ-su bị đoùng đinh cheát treân thaäp töï giaù, đeán 

ngaøy thöù ba Chuùa soáng laïi vaø thaêng thieân sau 40 ngaøy 

hieän ra vôùi caùc moân đoà.  

35 EÂ-tieân bị neùm đaù cheát. Phao-loâ trôû laïi đaïo. 

40 Tröng Traéc,Tröng Nhị đaùnh đuoåi Toâ Định giaønh đoäc laäp 

cho Vieät Nam. 

44 Vua Heâ-roát AÏc-ríp-ba I baét bôù Hoäi thaùnh. Gia-cô (anh cuûa 

Giaêng) bị vua AÏc-ríp-ba chaët đaàu. Phi-e-rô bị tuø. Hoäi 

thaùnh An-ti-oát göûi thöïc phaåm đeán xöù Giu-đeâ cöùu đoùi. Vua 

AÏc-ríp-ba baêng haø. 

45-100   Caùc saùch cuûa Kinh Thaùnh Taân Öôùc đaõ đöôïc vieát xong. 

46-48   Phao-loâ thöïc hieän chuyeán truyeàn giaùo thöù nhaát. 

49/50 Hoäi nghị Gieâ-ru-sa-lem đoàng yù vôùi söù đoà Phao-loâ laø tín 

höõu Cô Đoác ngoaïi bang khoâng bị baét buoäc tuaân giöõ luaät 

phaùp Moâi-se đeå đöôïc cöùu. 

50-52   Phao-loâ thöïc hieän chuyeán truyeàn giaùo thöù nhì 

53-57   Phao-loâ thöïc hieän chuyeán truyeàn giaùo thöù ba. 

59-62   Phao-loâ bị baét, giaûi veà giam ôû La Maõ laàn thöù nhaát. 

64 Hoûa hoaïn thieâu huûy thaønh La Maõ. Hoaøng đeá Neâ-roâ saùt 

haïi haøng ngaøn tín höõu Cô-Đoác.  

66 Ngöôøi Do Thaùi noåi daäy choáng quyeàn đoâ hoä cuûa La Maõ.  
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67-68   Phao-loâ bị baét giaûi veà La Maõ laàn thöù hai. Phao-loâ vaø Phi-

e-rô  bị Hoaøng đeá Neâ-roâ xöû töû hình. 

70 Töôùng Titus đaäp tan cuoäc noåi daäy cuûa daân Do Thaùi, phaù 

huûy thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Daân Do Thaùi vaø tin höõu Cô đoác 

Do Thaùi chaïy laùnh naïn qua caùc nöôùc laân caän. Hoäi thaùnh 

An-ti-oát ôû Sy-ri trôû thaønh trung taâm truyeàn giaùo cuûa Cô-

Đoác Giaùo. Cô-Đoác Giaùo taùch rôøi khoûi Do Thaùi Giaùo. Xöù 

Ca-na-an đoåi teân laïi laø Palestine.  

71-81   Xaây caát đaáu tröôøng Coâ-loâ-seâ. Tín höõu Cô Đoác bị baùch 

haïi. Nhieàu tín höõu bị quaêng cho thuù döõ xeù thaây trong đaáu 

tröôøng Coâ-loâ-seâ. 

81 Do Thaùi Giaùo đuoåi tín höõu Cô-Đoác Giaùo ra khoûi caùc nhaø 

hoäi Do Thaùi. Hoaøng đeá Domitian baùch haïi Cô Đoác Giaùo.  

85 Phaät Giaùo chia ra Tieåu thöøa vaø Đaïi thöøa. 

90 Taø giaùo Trí Hueä (Gnosticism) noåi leân trong Hoäi thaùnh. Hoï 

khoâng tin Đöùc Chuùa Gieâ-su coù thaân theå vaät lyù. Cô Đoác 

Giaùo traøn lan đeán Su-đan, Ai-caäp, Amenia, Phaùp, Đöùc, YÙ, 

Anh, Ba-tö, I-raéc, AÁn Đoä, Nam Tö, Bosnia, Hy-Laïp, 

 Croatia, Thoå Nhĩ Kyø, Algerie, Tu-ni-si, Albania vaø Li-by. 

90-95 Söù đoà Giaêng bị löu đaøy ra đaûo Baùt-moâ. 

100 Söù đoà Giaêng qua đôøi vì tuoåi giaø taïi EÂ-pheâ-soâ (Thoå Nhĩ 

Kyø). 

132-135   Daân Do Thaùi noåi daäy choáng chính quyeàn La Maõ laàn thöù 

hai. Đa soá daân bị tieâu dieät, phaàn coøn laïi chaïy troán qua caùc 

nöôùc laân caän. 

144 Taø giaùo Marcion bị döùt pheùp thoâng coâng vì cho raèng: (1) 

Đöùc Chuùa Trôøi cuûa Do Thaùi Giaùo ôû Cöïu Öôùc khoâng phaûi 

laø Đöùc Chuùa Trôøi cuûa Cô Đoác Giaùo ôû Taân Öôùc. (2) 

Khoâng coù moái lieân heä giöõa Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc. 

155 Giaùo phuï Justin Martyr vieát saùch choáng laïi caùc trieát gia 

Hy Laïp. Giaùo phuï Polycarp, Giaùm muïc cuûa Hoäi thaùnh 

Smyrna, Tieåu AÙ (Thoå Nhĩ Kyø), moân đeä cuûa söù đoà Giaêng, 

bị thieâu soáng vì khoâng chịu choái boû Đaáng Christ. 
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161 

177 

Phaät Giaùo töø AÁn Đoä truyeàn đeán Vieät Nam. 

Hoaøng đeá Marcus Aurelius baùch haïi Cô Đoác Giaùo. 

193 Hoaøng đeá La Maõ Septimius Severus baùch haïi Cô Đoác 

Giaùo.  

196 Tín höõu Cô Đoác Mieàn Taây cöû haønh leã Phuïc Sinh vaøo 

ngaøy Chuùa Nhaät sau leã Vöôït Qua. Tín Höõu Cô Đoác Mieàn 

Đoâng cöû haønh leã Phuïc Sinh 3 ngaøy sau leã Vöôït Qua.  

197 Caùc Giaùo Phuï thaûo xong baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà. Cô 

Đoác Giaùo lan traøn khaép đeá quoác La Maõ. 

200 Caùc Giaùo Phuï nhìn nhaän 23 saùch laøm Kinh đieån cuûa Taân 

Öôùc. Cô Đoác Giaùo lan traøn đeán Baéc Phi Chaâu, Ma-roác, 

Bun-ga-ri, AÙo vaø Boà Đaøo Nha. Tín höõu Cô Đoác ôû Ai caäp 

bị baùch haïi. 

250  Hoaøng đeá La Maõ Decius tieáp tuïc baùch haïi Cô-Đoác Giaùo.  

261 

 

292 

Ngoâi Thaùnh Đöôøng Cô Đoác đaøu tieân đöôïc xaây caát laøm nôi 

thôø phöôïng. Tröôùc đaây hoï nhoùm lai taïi tö gia.  

Hoaøng Đeá Diocletian chia Đeá Quoác La Maõ ra Đoâng vaø 

Taây Đeá Quoác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

295 Cô-Đoác Giaùo lan traøn đeán Hung-gia-lôïi, Luïc-xaâm-baûo, 

Thuïy sĩ, Belgium, Quatar, Bahrain, Sahara vaø Edessa. 

303 

306 

Hoaøng đeá Diocletian baùch haïi Cô Đoác Giaùo.  

Constantine leân ngoâi hoaøng đeá La-maõ. 

312   

313 

325 

 

330             

Constantine boû Đa Thaàn Giaùo trôû laïi Cô Đoác Giaùo. 

Hoaøng đeá Constantine hôïp phaùp hoùa Cô Đoác Giaùo. 

Coâng đoàng Nicea xaùc định giaùo lyù Đöùc Chuùa Trôøi Ba 

Ngoâi 

Hoaøng đeá  Constantine dôøi kinh đoâ veà Byzantium  

roài đoåi teân laïi laø Constantinople.Thuû phuû cuûa Taân Đeá 

Quoác La Maõ. 

337              Hoaøng đeá Constantine chiu baùp-teâm roài baêng haø. 

                            Hoaøng đeá Constantine đeå ngai vaøng laïi cho 3 ngöôøi con. 

339 Tín höõu Cô đoác bị saùt haïi naëng neà ôû Ba tö. 

391 Hoaøng đeá Theodosius chaáp nhaän Cô-Đoác Giaùo laø Quoác 

Giaùo. 
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393 Hoäi Thaùnh nhìn nhaän 27 saùch laøm kinh đieån cuûa Taân Öôùc. 

401 Giaùm muïc Innocent I töï xöng mình Giaùo Hoaøng, töùc laø 

Giaùo Hoaøng đaàu tieân.  

404 Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc đöôïc dịch ra tieáng La-

tinh goïi laø baûn Vulgate.  

431 Coâng Đoàng EÂ-pheâ-soâ baùc boû giaùo lyù “đöôïc cöùu bôûi vieäc 

laøm.” 

476 Taây Đeá Quoác suïp đoå. 

499 Kinh Thaùnh đöôïc dịch ra 13 ngoân ngöõ. Cô-Đoác Giaùo lan 

traøn đeán vuøng Trung AÙ, AÙi Nhĩ Lan, Baéc Phi Chaâu. 

525 Cô-Đoác Giaùo lan traøn đeán Saudi Arabia, Oman,Yemen. 

590 Gregory I (Gregory Đaïi Nhaân) đöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng 

610 

630 

632 

638 

Muhammad xöng laø tieân tri, saùng laäp Hoài Giaùo ôû Arabia. 

Quaân Hoài Giaùo đaùnh chieám Mecca. 

Muhammad qua đôøi. 

Quaân Hoài Giaùo đaùnh chieám Gieâ-ru-sa-lem. Đeán cuoái theá 

kyû naøy, Hoài Giaùo lan traøn đeán Ai-caäp vaø Baéc Phi. 

680-692 Giaùo hoäi Cô Đoác Mieàn Đoâng vaø Giaùo hoäi Cô Đoác Mieàn 

Taây choáng đoái nhau vì baát đoàng veà giaùo lyù vaø tín đieàu đoäc 

thaân. 

688 Cô-Đoác Giaùo lan traøn đeán Trung Quoác, Nam Döông, 

Thuïy Đieån, Moâng Coå, Andorra, Haø lan, Niger. 

711 Hoài Giaùo xaâm laêng Boà Đaøo Nha vaø Taây Ban Nha. 

726 Hoaøng đeá Leo caám thôø hình töôïng. 

732 Charles Martel đaùnh đuoåi quaân Hoài Giaùo ra khoûi Phaùp. 

787 Coâng Đoàng Nicea II cho raèng suøng baùi hình töôïng laø 

phaïm toäi thôø phöôïng thaàn töôïng. Coâng Đoàng Nicea II laø 

Coâng Đoàng cuoái cuøng cuûa Đoâng vaø Taây Giaùo Hoäi. Cô-

Đoác Giaùo lan traøn đeán Đöùc, Hoài Quoác vaø Iceland.   

837  

846 

Tín höõu Cô Đoác Giaùo ôû Ai Caäp bị baét bôù. 

Hoài Giaùo xaâm laán YÙ-Đai-Lôïi vaø taán coâng thaønh La Maõ. 

857 Giaùo Tröôûng Photius cuûa Chaùnh Thoáng Giaùo (Đoâng Giaùo 

Hoäi) choáng laïi vieäc Giaùm muïc La Maõ (Taây Giaùo Hoäi) cho 

mình coù quyeàn haïn treân heát caùc Giaùo Tröôûng vaø Giaùm 
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muïc cuûa Đoâng vaø Taây Giaùo Hoäi; gaây ra cuoäc chia reõ. 

871 Cô Đoác Giaùo lan traøn đeán Mieán Đieän, Taây Taïng, Đan 

Maïch, Tieäp Khaéc, Thuïy Sĩ, Thuïy Đieån vaø Na-uy. 

962 Vua nöôùc Đöùc laø Otto I caáu keát vôùi Giaùo Hoaøng thaønh laäp 

Đeá Quoác La Maõ Thaùnh, baèng caùch keát hôïp nöôùc Đöùc vaø 

YÙ thaønh moät khoái. Otto I đöôïc Giaùo Hoaøng John XII thuï 

phong Hoaøng Đeá cuûa Đeá Quoác La Maõ Thaùnh. Đeá quoác 

naøy bị Naõ-phaù-luaân phaù huûy vaøo naêm 1806. 

996 Haøng ngaøn giaùo đöôøng ôû Ai-Caäp bị phaù huûy. Tín höõu Cô-

Đoác ôû đaây bị baét buoäc theo Hoài Giaùo. 

999 Cô-Đoác Giaùo ôû Baéc Phi bị Hoài Giaùo tieâu dieät. Cô-Đoác 

Giaùo lan traøn đeán Nga, Greenland, Hung Gia Lôïi, Ba Lan 

vaø Bohemia. 

1054 Trong thôøi Giaùo Hoaøng Leo IX, vì baát đoàng tính lyù, Taây 

Giaùo Hoäi (Coâng Giaùo La-Maõ) vaø Đoâng Giaùo Hoäi (Chaùnh 

Thoáng Giaùo) kyù saéc leänh döùt pheùp thoâng coâng laãn nhau 

taïi Constantinople,Thoå-nhĩ-kyø. 

1073 Giaùo Hoaøng Gregory VII leân ngoâi, ngaøi caám buoân baùn 

chöùc töôùc vaø taø daâm trong giôùi taêng löõ cuûa Giaùo Hoäi.  

1096 Giaùo Hoaøng Urban II thaønh laäp Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù 

nhaát đeå đaùnh Hoài Giaùo giaûi cöùu Giaùo Hoäi Mieàn Đoâng ôû 

Constantinople,vaø giaûi phoùng thaùnh địa Gieâ-ru-sa-lem 

khoûi Hoài Giaùo. 

1099   Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù nhaát 80.000 ngöôøi đaùnh chieám 

thaønh Gieâ-ru-sa-lem khoûi quaân Hoài Giaùo. 

1144 Quaân Hoài Giaùo đe doïa laáy laïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem. 

1146 Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù nhì đeán tieáp cöùu Gieâ-ru-sa-lem 

bị quaân Hoài Giaùo đaùnh baïi, phaûi ruùt veà AÂu Chaâu. 

1189-92 

 

1200 

Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù ba coù 60.000 ngöôøi, keùo nhau đi 

đaùnh quaân Hoài Giaùo chieám đöôïc Cyprus, Acre vaø Jaffa. 

Quaân Hoài Giaùo bị đaåy lui ra khoûi Taây-ban-nha vaø Boà-

đaøo-nha. 

1202 Giaùo Hoaøng Innocent III đöa Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù tö 
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1212 

đi đaùnh Quaân Hoài Giaùo ôû Ai Caäp, nhöng đoaøn quaân naøy 

laïi vaây đaùnh Đoâng Giaùo Hoäi ôû Constantinople đeå thoáng 

nhaát hai Giaùo hoäi. 

Đoaøn Thaäp Töï Quaân thieáu nieân bị Hoài Giaùo đaùnh baïi.  

1217 Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù naêm bị quaân Hoài Giaùo đaùnh baïi 

ôû Ai Caäp. 

1229 

    

1231 

1244 

Đoaøn Thaäp Töï Quaân thöù saùu chieám Gieâ-ru-sa-lem baèng 

thöông thuyeát. 

Giaùo Hoaøng thaønh laäp Toøa AÙn Dị Giaùo.  

Quaân Hoài Giaùo đaùnh chieám Gieâ-ru-sa-lem. 

1378 Giaùo Hoäi Coâng Giaùo coù 3 vị Giaùo Hoaøng cuøng moät luùc: 

Giaùo Hoaøng Urban VI, Clement VII vaø Alexander V. 

1382 Linh muïc John Wycliffe dịch toaøn boä Kinh Thaùnh töø tieáng 

La-tinh qua Anh Ngöõ. 

1415 Linh muïc John Huss bị thieâu soáng vì bị cho laø giaûng daïy 

“taø thuyeát.” 

1431 Jeanne d’Arc bị thieâu soáng vì toäi noùi choáng laïi Giaùo 

Hoaøng.  

1453 Quaân Hoài Giaùo Thoå Nhĩ Kyø đaùnh chieám Constantinople 

(Thaùnh địa cuûa Đoâng Giaùo Hoäi). Đoâng Đeá Quoác suïp đoå. 

1456 Jeanne d’Arc đöôïc hoài phuïc danh döï. Johann Gutenberg 

saùng cheá ra maùy in. Baûn Kinh Thaùnh La-tinh Vulgate 

đöôïc in ra đaàu tieân. 

1479 

 

 

 

1492 

 

 

Vua Ferdinand V vaø Nöõ Hoaøng Isabella thaønh laäp Toøa AÙn 

Dị Giaùo Taây Ban Nha, đöôïc Giaùo Hoaøng chaáp thuaän.Toøa 

aùn naøy duøng bieän phaùp tra taán daõ man, vaø đaõ xöû töû hình 

2.000 ngöôøi theo “taø thuyeát.”  

Đoaøn quaân Hoài Giaùo cuoái cuøng bị đaùnh đuoåi ra khoûi Taây-

ban-nha. 

Kha Luaân Boá tìm ra Myõ Chaâu. 

1498 Cô-Đoác-Giaùo lan traøn đeán Kenya, Mauritania, Haiti, 

Dominican.  

1500 Sau khi Toøa Thaùnh cuûa Đoâng Giaùo Hoäi ôû Constantinople 

bị quaân Hoài Giaùo đaùnh chieám. Chaùnh Thoáng Giaùo ôû Nga 

đöùng ra laõnh đaïo Đoâng Giaùo Hoäi (Chaùnh Thoáng Giaùo).  
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1517 Linh muïc Martin Luther cho raèng Kinh Thaùnh coù quyeàn 

haïn treân Giaùo Hoaøng, phaûn đoái vieäc buoân baùn phieáu xaù 

toäi, vaø baét đaàu coâng cuoäc caûi chaùnh Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 

La Maõ ôû Đöùc. 

1519 Linh muïc Ulrich Zwingli laõnh đaïo cuoäc caûi chaùnh ôû Thuïy 

Sĩ. 

1522 Martin Luther dịch Taân Öôùc ra Đöùc Ngöõ 

1525 Linh muïc William Tyndale dịch Taân Öôùc töø tieáng Hy Laïp 

ra Anh ngöõ bị Toøa aùn Dị Giaùo xöû töû baèng caùch thieâu soáng. 

1533 Vua Henry VIII cuûa Anh Quoác khoâng coâng nhaän Giaùo 

Hoaøng coù quyeàn treân nöôùc Anh. Coâng Giaùo La Maõ truyeàn 

đeán Vieät Nam. 

1534 Quoác Hoäi Anh Quoác chaáp thuaän vua Henry VIII laø Giaùo 

Tröôûng cuûa Anh Quoác Giaùo. Anh Quoác Giaùo taùch rôøi khoûi 

Coâng Giaùo La-Maõ.  

1545 Coâng Đoàng Trent caám buoân baùn phieáu xaù toäi vaø leân aùn söï 

voâ đaïo đöùc cuûa haøng giaùo phaåm. 

1549 Cô Đoác Giaùo đöôïc truyeàn đeán AÁn Đoä vaø Nhaät Baûn. 

1555 Nöõ Hoaøng Mary Tudor theo Coâng Giaùo La Maõ baùch haïi 

tín höõu Tin Laønh ôû Anh Quoác.  

1558 Elizabeth I leân ngoâi Nöõ Hoaøng nöôùc Anh theo Tin Laønh. 

Naêm 1570 bị Giaùo Hoaøng döùt pheùp Thoâng Coâng. Nöõ 

Hoaøng quay laïi baét bôù Coâng Giaùo La Maõ. 

1598 

 

1600 

 

 

Sau 30 naêm baét bôù, saéc lịnh Nantes ra đôøi cho pheùp Tin 

Laønh ôû Phaùp đöôïc töï do tín ngöôõng.   

Cô Đoác Giaùo truyeàn đeán Thaùi Lan, Nam Trieàu Tieân, Nam 

Myõ, Phi Chaâu, Kampuchia vaø Ma-Cao. 

Nhaø thaàn đaïo John Calvin taùch rôøi khoûi Thanh Giaùo ôû 

Anh. 

1609 Hoäi thaùnh Baùp-tít đaàu tieân thaønh laäp ôû Amsterdam. 

1620 Nhoùm tín höõu muoán taùch rôøi khoûi Anh Quoác Giaùo xuoáng 

taøu Mayflower qua Myõ Chaâu tìm töï do tín ngöôõng.  

1630 

 

Nhaät Baûn tieâu dieät Coâng Giaùo. Haøng ngaøn Kitoâ höõu bị 

tuaän đaïo. 
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1632 Nhaø thieân vaên hoïc Galileo bị toøa aùn Dị Giaùo keát aùn tuø 

chung thaân vì cho raèng traùi đaát laø haønh tinh quaây chung 

quanh maët trôøi.  

1642 Nhaø thieân vaên hoïc Galileo qua đôøi. Naêm 1992 Galileo 

đöôïc  Giaùo hoaøng John Paul II phuïc hoài danh döï. 

1648 

 

 

 

1685 

Hoaøng đeá cuûa Đeá Quoác La Maõ Thaùnh ra saéc leänh coâng 

nhaän Giaùo Hoäi Tin Laønh bình đaúng vôùi Giaùo Hoäi Coâng 

Giaùo La Maõ. Traän chieán 30 naêm giöõa Coâng Giaùo vaø Tin 

Laønh chaám döùt.  

Vua Louis XIV huûy boû saéc lịnh Nantes, trôû laïi baét bôù Tin 

Laønh ôû Phaùp 

1698 

 

1729 

Cô-Đoác Giaùo đöôïc truyeàn đeán Laøo, Mieán Đieän, Đaøi 

Loan, Grenada,Virgin Islands, Uruguay …  

Muïc sö John Westley caûi chaùnh Anh Quoác Giaùo. Thaønh 

laäp Giaùo Hoäi Giaùm Lyù. 

1797 Hoäi Thaùnh Giaùm Lyù taùch rôøi khoûi Anh Quoác Giaùo. Cô 

Đoác Giaùo truyeàn đeán Neâpal, đaûo Falkland, Norfolk Island 

vaø Tonga.  

1806 

 

1870 

Hoaøng đeá Naõ-phaù-luaân cuûa Phaùp xua quaân đaùnh vaø trieät 

haï Đeá Quoác La Maõ Thaùnh.  

Coâng đoàng Va-ti-can I phong cho Giaùo hoaøng “Ôn voâ 

ngoä” veà  đöùc tin vaø đaïo đöùc. 

1887 

  

1901 

Muïc sö Tieán Sĩ A. B. Simpson saùng laäp Hoäi Phuùc AÂm 

Lieân Hieäp (C&MA) taïi Hoa Kyø. 

Muïc sö Charles F. Parham thaønh laäp Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn 

ôû Topeka, Kansas, Hoa kyø. 

1911 Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA) đem Tin Laønh đeán 

Vieät Nam. 

1917 Chuû nghĩa Voâ Thaàn noåi leân choáng toân giaùo laøm cho haøng 

trieäu tín höõu Cô Đoác bị tuø hay bị gieát cheát. 

1921 OÂng Đoác Phuû Söù Ngoâ Minh Chieâu thaønh laäp đaïo Cao Đaøi 

ôû Vieät Nam 

1939 OÂng Huyønh Phuù Soå thaønh laäp đaïo Hoøa Haûo taïi laøng Hoøa 

Haûo, huyeän Taân Chaâu, tỉnh An Giang,Vieät Nam. 
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1949 Cô Đoác Giaùo lan traøn khaép theá giôùi chỉ tröø A-Phuù-Haõn, 

Saudi Arabia vaø Taây Taïng. 

1962  

 

 

 

 

1980 

1999 

 

Coâng đoàng Vatican II nhìn nhaän tín höõu Tin Laønh laø “Anh 

Em Taùch Rôøi.” Tröôùc đaây Coâng Giaùo coi Giaùo phaùi Tin 

Laønh laø “Theä Phaûn” hay “Đaïo Laïc.” Coâng Đoàng naøy cho 

pheùp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo dịch Kinh Thaùnh vaø tín höõu 

Coâng Giaùo đöôïc đoïc Kinh Thaùnh.  

Kinh Thaùnh đöôïc dịch ra hôn 1600 ngoân ngöõ treân theá giôùi. 

Coâng Giaùo La maõ vaø Tin Laønh Lutheran thoáng nhaát giaùo 

lyù cöùu roãi “ Nhôø aân đieån bôõi đöùc tin maø thoâi.” 

 

H259. Cô Đoác Giaùo ra đôøi ôû xöù naøo? 

 

Cô Đoác Giaùo ra đôøi ôû Ca-na-an, moät vuøng đaát “đöôïm 

söõa vaø maät,” nay laø Palestine, thuoäc vuøng Trung Đoâng. Vaøo 

khoaûng naêm 2091 (TCN), Đöùc Chuùa Trôøi ban maûnh đaát naøy cho 

AÙp-ra-ham, toå phuï cuûa daân Do Thaùi, đeå thaønh laäp moät quoác gia 

rieâng bieät cho doøng doõi mình đaëng thôø phöôïng moät chaân thaàn 

duy nhöùt laø Đöùc Chuùa Trôøi hay Đaáng Taïo Hoaù. 

Palestine laø moät thöûa đaát chaïy daøi töø baéc xuoáng nam doïc 

theo bôø ĐịaTrung Haûi. Vuøng naày coù beà ngang nhoû heïp vaø beà daøi 

raát khieâm nhöôøng, toång soá dieän tích khoaûng 26.000 caây soá 

vuoâng. Vuøng cao nguyeân ôû mieàn đoâng vaø sa maïc Neâ-geâ ôû mieàn 

nam, vuøng đoài nuùi ôû höôùng taây töø Ga-li-leâ đeán Sa-ma-ri, roài chaïy 

xuoáng tôùi Giu-đeâ. Taïi bôø Bieån Cheát coù đoä cao laø 395 thöôùc döôùi 

maët bieån, đieåm thaáp nhaát cuûa theá giôùi. Nuùi Heáp-roân laø đieåm cao 

nhaát cuûa Palestine, nhöng chỉ cao hôn maët bieån 1020 thöôùc. 

Palestine raát khan hieám nöôùc uoáng, vì chỉ coù soâng Gioâ-đanh vaø 

nhöõng côn möa vaøo muøa đoâng laø hai nguoàn cung caáp nöôùc chính 

cho xöù naøy. Soâng Gioâ-đanh laø huyeát maïch đem söï soáng đeán cho 

Palestine. Soâng Gioâ-đanh baét nguoàn töø caùc vuøng nuùi phía baéc 
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Ga-li-leâ chaûy vaøo bieån hoà Ti-beâ-ri-aùt. Töø bieån hoà Ti-beâ-ri-aùt 

doøng nöôùc soâng Gioâ-đanh chaûy đeán vaø chaám döùt taïi Bieån Cheát. 

Palestine nhoû heïp veà maët địa dö, nhöng raát quan troïng 

veà maët kinh teá cuûa vuøng Trung Đoâng. Vì Palestine naèm nôi giao 

đieåm thöông maïi noái lieàn xöù Ai-caäp vôùi I-raéc, Sy-ri, Tieåu AÙ (Thoå 

nhĩ kyø) vaø A-ra-bi. Bôûi taàm quan troïng đoù, neân caùc đeá quoác xung 

quanh đeàu theøm thuoàng mieáng đaát nhoû beù naày. Bôûi söï theøm 

muoán đoù, hoï đaõ đem đeán cho daân ôû Palestine khoâng bieát bao 

nhieâu laø tai hoïa chieán tranh cheùm gieát, baét laøm phu tuø, bieät xöù, 

löu đaøy đeå laøm toâi moïi cho caùc đeá quoác huøng maïnh xung quanh. 

Palestine luoân luoân laø mieáng moài ngon cho Ai-caäp vaø Sy-ri 

giaønh giöït. Trong thôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su, Palestine laø moät tieàn 

đoàn cuûa La Maõ đeå doøm ngoù vuøng Trung Đoâng. 

Ngoaøi caùc cuoäc ngoaïi xaâm, daân Palestine coøn phaûi chịu 

đöïng caùc cuoäc noäi chieán noài da xaùo thịt đeå tranh giaønh quyeàn cai 

trị đaát Palestine đaày khoå naïn naøy. Vaøo theá kyû cuoái cuøng cuûa kyû 

nguyeân cuõ, anh em Hyrcanus II vaø Aristobulus II đaùnh nhau đeå 

tranh giaønh ngoâi vua xöù Giu-đeâ. Naêm 62 (TCN), phe Hyrcanus 

caáu keát vôùi La Maõ, neân đaõ đeå cho quaân La Maõ tieán vaøo Giu-đeâ 

đaùnh baïi quaân Aristobulus. 

Đeán naêm 47 (TCN), xöù Giu-đeâ trôûâ thaønh nöôùc chö haàu 

cuûa La Maõ. Naêm 39 (TCN) La Maõ döïng Heâ-roát Đaïi Đeá, moät 

ngöôøi AÛ-raäp, leân laøm vua chö haàu xöù Giu-đeâ. Vua Heâ-roát heát söùc 

taøn aùc, khi hay tin Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sanh thì sôï Đöùc Chuùa 

Gieâ-su seõ cöôùp ngoâi mình. Nhöng Heâ-roát khoâng bieát Haøi Nhi 

Gieâ-su laø ai, neân đaõ ra leänh gieát heát caùc em beù trai töø hai tuoåi trôû 

xuoáng ôû thaønh Beát-leâ-hem vôùi hy voïng laø haøi nhi Gieâ-su chaéc ôû 

trong soá treû em bị gieát đoù (Ma 2:16). 
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H260. Leã baùp-teâm cuûa Cô Đoác Giaùo coù nguoàn goác töø đaâu? 

 

Leã baùp-teâm cuûa Cô Đoác Giaùo coù nguoàn goác töø caùc nghi 

leã toân giaùo duøng nöôùc đeå taém röûa cuûa Do Thaùi Giaùo trong thôøi 

Cöïu Öôùc cho caùc tröôøng hôïp nhö sau:  

a. Đeå heát oâ ueá: “Đöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se 

raèng: Ngöôi haõy laøm moät caùi thuøng . . . đaëng röûa 

mình ôû trong. A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seõ röûa 

tay vaø chaân mình ôû trong. Khi hoï vaøo hoäi maïc seõ laáy 

nöôùc röûa mình, haàu cho hoï khoûi cheát”(Xuaát 30:17-

20). Ai đuïng đeán giöôøng ngöôøi beänh baïch tröôïc 

naèm thì phaûi taém trong nöôùc đeå đöôïc heát oâ ueá (Leâ-

vi 15: 5). 

b. Đeå chöõa beänh: Vaâng theo lôøi tieân tri EÂ-li-seâ, quan 

toång binh Na-ha-man xuoáng soâng Gioâ-đanh taém baûy 

laàn đeå heát beänh phung (II Vua 5:14).   

c. Đeå röûa toääi: Khi daân Do Thaùi bị löu đaøy qua Ba-by-

loân, hoï phaïm toäi thôø thaàn töôïng. Đöùc Chuùa Trôøi höùa 

khi naøo hoï hoài höông thì Ngaøi seõ duøng nöôùc röôùi 

treân hoï đeå hoï đöôïc saïch heát moïi söï oâ-ueá vaø toäi thôø 

thaàn töôïng maø hoï đaõ vi phaïm trong thôøi gian soáng ôû 

Ba-by-loân (EÂ-xeâ 36:25). Theo lôøi truyeàn khaåu, vaøo 

naêm 538 TCN caùc thaày teá leã baét daân Do Thaùi hoài 

höông phaûi loäi qua soâng Gioâ-đanh đeå đöôïc thanh 

taåy toäi loãi tröôùc khi đaët chaân leân đaát Ca-na-an.    

d. Đeå gia nhaäp đaïo: Trong thôøi Cöïu Öôùc, ngöôøi muoán 

gia nhaäp Do Thaùi Giaùo phaûi qua leã nghi “taém röûa” 

môùi đöôïc chaáp nhaän vaøo đaïo. 

Đeán thôøi Taân Öôùc, caùc tröôùc giaû vieát Phuùc AÂm baèng 

tieáng Hy laïp goïi “leã duøng nöôùc laøm cho saïch” ôû thôøi Cöïu Öôùc laø 

baptizo, baptisma hay baptismos. Baptizo, baptisma hay 

baptismos cuûa tieáng Hy Laïp coù nghĩa laø duøng nöôùc laøm cho 

saïch, dìm döôùi nöôùc hay laø nhuùng trong nöôùc. Kinh Thaùnh Tin 
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Laønh Vieät Ngöõ goïi leã naøy laø baùp-teâm. Kinh Thaùnh Coâng Giaùo 

Vieät Ngöõ goïi leã naøy laø leã röõa toäi. 

 

H261. Coù bao nhieâu loaïi baùp-teâm ghi trong Taân Öôùc? 

 

Kinh Thaùnh Taân Öôùc ghi 4 loaïi baùp-teâm nhö sau : 

a. Baùp-teâm baèng nöôùc cuûa Giaêng Baùp-tít: Trong thôøi 

Cöïu Öôùc Đöùc Chuùa Trôøi duøng nöôùc đeå laøm cho saïch 

toäi, “Ta seõ röôùi nöôùc trong treân caùc ngöôi, vaø caùc 

ngöôi seõ trôû neân saïch; ta seõ laøm saïch heát moïi söï oâ ueá 

vaø moïi thaàn töôïng cuûa caùc ngöôi”(EÂ-xeâ 36:25). Tieân 

tri Giaêng Baùp-tít, vị tieân tri cuoái cuøng cuûa thôøi Cöïu 

Öôùc, theo truyeàn thoáng cuûa Do Thaùi Giaùo, laøm baùp-

teâm baèng nöôùc döôùi soâng Gioâ-đanh cho ngöôøi Do 

Thaùi aên naên đeå đöôïc tha toäi, “Giaêng đaõ tôùi trong 

đoàng vaéng vöøa laøm vöøa giaûng pheùp baùp-teâm aên naên 

cho đöôïc tha toäi”(Maùc 1:4). 

b. Baùp-teâm baèng nöôùc cuûa Cô Đoác Giaùo: Đeán thôøi Taân 

Öôùc, theo lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su daïy, Cô Đoác Giaùo 

laøm baùp-teâm cho tín höõu đaõ tieáp nhaän Đöùc Chuùa 

Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa mình. Baùp-teâm naøy khoâng 

nhaèm muïc đích đeå đöôïc saïch toäi nhö baùp-teâm baèng 

nöôùc cuûa Giaêng Baùp-tít. Nhöng Cô Đoác Giaùo duøng 

baùp-teâm naøy đeå baøy toû đöùc tin veà söï đoàng cheát, đoàng 

choân vaø đoàng soáng laïi vôùi Đaáng Christ, “Vaäy chuùng 

ta đaõ đöôïc choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï 

cheát cuûa Ngaøi, haàu cho Đaáng Christ nhôø vinh hieån 

cuûa Cha đöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng 

ta cuõng soáng trong đôøi môùi theå aáy”(Roâ 6: 4). 

c. Baùp-teâm baèng Thaùnh Linh: Ngöôøi đöôïc baùp-teâm 

baèng Thaùnh Linh laø đöôïc keát hôïp cuøng moät thaân theå 

vôùi Đaáng Christ, “đeàu đaõ chịu pheùp baùp-teâm chung 

moät Thaùnh Linh đeå hieäp laøm moät thaân”(I Coâ 12:13). 
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d. Baùp-teâm baèng löûa: Ngöôøi đöôïc baùp-teâm baèng löûa laø 

đöôïc Đöùc Thaùnh Linh thanh taåy, “AÁy laø Đaáng seõ laøm 

baùp-teâm cho caùc ngöôi baèng Đöùc Thaùnh Linh vaø 

baèng löûa”(Ma 3:11). 

 

H262. Coù phaûi tín höõu chịu baùp-teâm laø đeå röûa toäi? 

 

Trong thôøi Cöïu Öôùc, ngöôøi Do Thaùi chịu leã baùp-teâm laø 

đeå röûa toäi “Ta seõ röôùi nöôùc trong treân caùc ngöôi, vaø ca ùc ngöôi seõ 

trôû neân saïch”(EÂ-xeâ 36:25). 

Theo truyeàn thoáng cuûa Cöïu Öôùc, tieân tri Giaêng Baùp-Tít 

laøm baùp-teâm cho daân chuùng ôû soâng Gioâ-đanh đeå hoï đöôïc tha toäi 

(Mac 1:4). Vì luùc tieân tri Giaêng Baùp Tít laøm baùp-teâm vaãn coøn 

trong thôøi Cöïu Öôùc. Thôøi Cöïu Öôùc chaám döùt vaø thôøi Taân Öôùc 

baét đaàu luùc Đöùc Chuùa Gieâ-su bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù, đoå 

huyeát ra đeå thaønh laäp giao öôùc môùi: “Cheùn naøy laø giao-öôùc môùi 

trong huyeát ta”(Lu 22:20). 

  Khi “huyeát cuûa söï giao öôùc đaõ đoå ra cho nhieàu ngöôøi 

đöôïc tha toäi” (Ma 26:28) thì baùp-teâm cuûa Cô Đoác Giaùo ôû thôøi 

Taân Öôùc khoâng coù taùc duïng đeå röûa toäi nhö trong thôøi Cöïu Öôùc. 

Vì vieäc röûa toäi đaõ coù: “huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, Con Ngaøi, 

laøm saïch moïi toäi chuùng ta”(I Giaêng 1:7). Hôn nöõa, baùp-teâm cuûa 

thôøi Taân Öôùc, “chaúng phaûi söï laøm saïch oâ ueá cuûa thaân theå, nhöng 

moät söï lieân laïc löông taâm toát vôùi Đöùc Chuùa Trôøi” (I Phi-e 3:21).  

Vaäy, baùp-teâm cuûa Cô Đoác Giaùo khoâng phaûi đeå röûa toäi 

hay đeå đöôïc tha toäi, nhöng chỉ coù muïc đích đeå tín höõu baøy toû đöùc 

tin nôi söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Đaáng Christ hay söï đoàng cheát, 

đoàng  choân vaø đoàng soáng laïi vôùi Đaáng Christ (Roâ 6:4).  

 

H263. Taïi sao coù Giaùo Hoäi laøm baùp-teâm baèng caùch dìm 

ngöôøi döôùi nöôùc, coù Giaùo Hoäi röôùi nöôùc treân đaàu? 
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Leã baùp-teâm cuûa Cô Đoác Giaùo coù nguoàn goác töø leã röûa toäi 

hay leã taåy saïch oâ ueá cuûa Do Thaùi Giaùo trong thôøi Cöïu Öôùc. Do 

Thaùi Giaùo duøng leã taém trong nöôùc đeå taåy oâ-ueá (Leâ-vi 15:5), röôùi 

nöôùc đeå laøm saïch toäi loãi (EÂ-xeâ 36:25), hay taém döôùi soâng đeå laøm 

heát beänh hoaïn (II Vua 5:14). 

  Trong thôøi Taân Öôùc, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ, 

Lutheran, Anh Quoác Giaùo, Hoäi Thaùnh Tröôûng Laõo, Hoäi Thaùnh  

Giaùm Lyù. . .  laøm baùp-teâm baèng caùch raûi, röôùi hay đoå nöôùc leân 

đaàu ngöôøi chịu baùp-teâm. Caùc Giaùo hoäi naøy cho raèng laøm baùp-

teâm baèng caùch raûi, röôùi hay đoå nöôùc leân đaàu laø đuùng theo Cöïu 

Öôùc vaø thuaän tieän hôn laø dìm ngöôøi döôùi nöôùc. 

  Giaùo Hoäi Baùp-tít, Phuùc AÂm Lieân Hieäp, Giaùo Hoäi Anh 

Em vaø caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc laøm baùp-teâm baèng caùch dìm 

ngöôøi döôùi nöôùc. Hoï cho raèng caùch laøm baùp-teâm dìm ngöôøi döôùi 

nöôùc laø đuùng vôùi caùch laøm baùp-teâm cuûa Giaêng Baùp-tít vaø đuùng 

vôùi yù nghĩa cuûa chöõ baùp-teâm baèng tieáng Hy Laïp laø Baptizo 

(Baptizo coù nghĩa laø dìm döôùi nöôùc). Hôn nöõa, laøm baùp-teâm 

baèng caùch dìm ngöôøi döôùi nöôùc coù yù nghĩa töôïng tröng cho söï 

đoàng cheát, đoàng choân vaø đoàng soáng laïi vôùi Đaáng Christ (Roâ 6:4).  

 

H264. Taïi sao coù Giaùo Hoäi Cô Đoác laøm baùp-teâm cho treû sô 

sinh? 

 

Giaùo Hoäi Cô Đoác coù truyeàn thoáng laøm baùp-teâm cho treû 

sô sinh vaø treû em töø theá kyû thöù hai. Muïc đích cuûa nghi leã naøy laø 

thanh taåy toäi toå toâng cho caùc em, haàu lôõ khi caùc em coù qua đôøi 

sôùm đöôïc saïch toäi toå toâng đeå đöôïc leân thieân đaøng. Đeán theá kyû 

thöù XVI, đa soá caùc nhaø thaàn đaïo cuûa Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh khoâng 

tin laøm baùp-teâm laø đeå röõa toäi, neân đaõ choáng laïi vieäc laøm baùp-

teâm cho treû sô sinh vaø treû em chöa đuû trí khoân đeå hieåu bieát yù 

nghĩa thaät cuûa leã baùp-teâm laø đoàng cheát, đoàng choân vaø đoàng soáng 

laïi vôùi Đaáng Christ. 
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Coù Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh baét buoäc tín höõu mình đaõ chịu 

baùp-teâm hoài coøn nhoû, phaûi laøm baùp-teâm laïi. Neân ngöôøi ta goïi 

Giaùo Hoäi Caûi Chaùnh naøy laø Anabaptists, coù nghĩa laø “Giaùo Hoäi 

Laøm Baùp-Teâm Laïi.” Rieâng nhaø Caûi Chaùnh Giaùo Hoäi Cô Đoác 

Thuïy sĩ Ulrich Zwingli cho raèng: khi cha meï coù giao-öôùc vôùi 

Chuùa (Covenant theology) thì caùc con caùi cuûa hoï cuõng đöôïc döï 

phaàn vôùi giao-öôùc đoù, neân caùc con caùi cuûa hoï cuõng đöôïc baùp-

teâm luùc môùi sanh hay luùc coøn nhoû laø thích hôïp vôùi leõ đaïo cuûa Cô 

Đoác Giaùo. 

  Ngaøy nay, coù moät soá Giaùo hoäi Cô Đoác vaãn coøn tin laø leã 

baùp-teâm đeå röûa saïch toäi toå toâng, neân caùc Giaùo hoäi naày vaãn coøn 

laøm baùp-teâm cho treû sô sinh vaø treû em. Caùc Giaùo hoäi  đoù goàm 

coù: Coâng Giaùo La Maõ, Giaùm Lyù, Tröôûng Laõo, Lutheran, Anh 

Quoác Giaùo vaø Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng Phöông. 

Caùc Giaùo Hoäi nhö Baùp-tít, Phuùc-AÂm Lieân Hieäp, Hoäi 

Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam, Nguõ Tuaàn, Anh Em . . . đeàu khoâng 

cho raèng leã baùp-teâm laø đeå röûa toäi toå toâng. Caùc Giaùo hoäi naøy chỉ 

tin leã baùp-teâm laø đeå cho tín höõu baøy toû đöùc tin nôi söï đoàng cheát, 

đoàng choân vaø đoàng soáng laïi vôùi Đaáng Christ, neân hoï chỉ laøm 

baùp-teâm cho ngöôøi lôùn vaø treû em coù đuû trí khoân hieåu bieát yù nghĩa 

cuûa leã baùp-teâm. 

Rieâng Giaùo Hoäi Tin Laønh Cöùu Theá Quaân (The Salvation 

Army), Friends vaø Quakers khoâng bao giôø laøm baùp-teâm cho tín 

höõu mình. Hoï cho raèng khi moät ngöôøi aên naên tin Chuùa, thì ngöôøi 

đoù đaõ đöôïc Chuùa laøm baùp-teâm cho hoï baèng Đöùc Thaùnh Linh roài 

(Ma 3:11). Hôn nöõa, caùc Giaùo hoäi naøy coøn cho raèng baùp-teâm 

khoâng caàn thieát cho söï cöùu chuoäc hay vieäc haønh đaïo cuûa tín höõu. 

 

H265. Caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác cöû haønh leã Tieäc Thaùnh coù tin 

gioáng nhau veà baùnh vaø röôïu nho hay nöôùc nho cuûa 

tieäc Thaùnh khoâng? 

 



Linh Tinh 

 

378 

Theo lôøi daïy cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su ghi ôû Phuùc AÂm Lu-ca 

22:19 vaø cuûa Söù đoà Phao-loâ, neân đa soá Giaùo Hoäi Cô Đoác đeàu cöû 

haønh leã Tieäc Thaùnh hay Bí tích Thaùnh Theå đeå töôûng nieäm söï 

cheát chuoäc toäi cho nhaân loaïi cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Lôøi daïy cuûa 

söù đoà Phao-loâ nhö sau : 

 

 “Vaû, toâi coù nhaän nôi Chuùa, đieàu toâi đaõ daïy cho anh em: 

aáy laø Đöùc Chuùa Gieâ-su, trong đeâm Ngaøi bị noäp, laáy 

baùnh, taï ôn, roài beû ra maø phaùn raèng: Naày laø thaân theå ta, 

vì caùc ngöôi maø phoù cho: Haõy laøm đieàu naøy đeå nhôù ta. 

Cuõng moät theå aáy, sau khi aên toái roài, Ngaøi laáy cheùn maø 

phaùn raèng: Cheùn naøy laø söï giao öôùc môùi trong huyeát ta; 

heã khi naøo caùc ngöôi uoáng, haõy laøm đieàu naøy đeå nhôù Ta. 

AÁy vaäy, moãi laàn anh em aên baùnh naøy, uoáng cheùn naøy, thì 

rao söï cheát cuûa Chuùa cho tôùi luùc Ngaøi đeán”(I Coâ-rinh 

11:23-26). 

 

  Tuy caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác đeàu duøng baùnh vaø röôïu nho 

hay nöôùc nho đeå laøm Tieäc Thaùnh, nhöng caùc Giaùo Hoäi Cô đoác 

coù nieàm tin khaùc nhau veà baùnh vaø röôïu nho hay nöôùc nho cuûa 

Tieäc Thaùnh nhö sau: 

a. Coâng Giaùo La Maõ, Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng 

Phöông (Eastern Orthodox) vaø moät phaàn Anh Quoác 

Giaùo tin raèng sau khi baùnh vaø röôïu cuûa Tieäc Thaùnh 

đöôïc “laøm pheùp” thì baùnh vaø röôïu đoù trôû thaønh thịt 

vaø huyeát thaät cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Hoï tin nhö vaäy 

khi hoï caên cöù vaøo lôøi phaùn cuûa Chuùa: “Đaây laø thịt 

ta, đaây laø huyeát ta”(Maùc 14:22, 24). 

b. Giaùo Hoäi Tin Laønh Lutheran, moät phaàn Anh Quoác 

Giaùo vaø moät soá nhoû Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc tin 

raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su coù hieän dieän trong baùnh vaø 

röôïu cuûa Tieäc Thaùnh, nhöng khoâng tin baùnh vaø röôïu 

bieán thaønh thịt vaø huyeát thaät cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su.  
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c. Giaùo hoäi Baùp-tít, Tröôûng laõo, Giaùm-lyù, Hoäi thaùnh 

Tin Laønh Vieät Nam, Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp vaø 

moät phaàn Anh Quoác Giaùo tin raèng baùnh vaø röôïu nho 

hay nöôùc nho cuûa Tieäc Thaùnh chỉ laø vaät töôïng tröng 

cho thaân theå vaø huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su. Caùc 

giaùo phaùi naøy tin nhö vaäy vì hoï caên cöù vaøo caâu noùi 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su: “Haõy laøm đieàu naøy đeå nhôù 

đeán ta”(I Coâ-rinh 11:25). 

 

H266. Taïi sao coù Giaùo hoäi duøng röôïu nho, nhöng coù Giaùo 

hoäi duøng nöôùc ngoït đeå laøm leã Tieäc Thaùnh? 

 

Theo truyeàn thoáng, ngöôøi Do Thaùi duøng röôïu nho (wine) 

trong caùc böõa tieäc toân giaùo. Đöùc Chuùa Gieâ-su thieát laäp Tieäc 

Thaùnh đaàu tieân, Ngaøi duøng röôïu nho đeå töôïng tröng cho huyeát 

cuûa Giao-öôùc môùi maø chính Ngaøi phaûi đoå ra đeå chuoäc toäi cho 

nhaân loaïi. Ngaøi baûo caùc moân đoà toå chöùc Tieäc Thaùnh đeå nhôù đeán 

Ngaøi. Bôûi leõ đoù, caùc Giaùo Hoäi nhö Coâng Giaùo La maõ, Anh Quoác 

Giaùo, Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Tin Laønh Lutheran duøng röôïu nho 

cho Tieäc Thaùnh cuûa hoï. 

Caùc Hoäi thaùnh Cô Đoác coù truyeàn thoáng choáng uoáng röôïu 

duøng nöôùc ngoït cho Tieäc Thaùnh, vì hoï nghĩ raèng tín höõu uoáng 

röôïu nho cuûa Tieäc Thaùnh coù theå bị đöa đaåy đeán nghieän röôïu sau 

naøy. 

 

H267. Taïi sao coù Giaùo hoäi duøng baùnh khoâng men, coù Giaùo 

hoäi duøng baùnh coù men trong Tieäc Thaùnh? 

 

Theo truyeàn thoáng, ngöôøi Do Thaùi aên tieäc Vöôït Qua vôùi 

baùnh khoâng men (boät noåi) đeå töôûng nhôù laïi đeâm maø oâng cha hoï 

phaûi voäi vaõ rôøi xöù EÂ-díp-toâ. Trong đeâm đoù, daân chuùng Y-sô-ra-

eân đang nhoài boät nhöng chöa kịp boû men vaøo thì bị ngöôøi EÂ-díp-

toâ baét buoäc phaûi ra đi ngay. Ngöôøi Y-sô-ra-eân mang boät khoâng 
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men theo, khi đeán đoàng vaéng hoï nöôùng boät đoù thaønh baùnh đeå aên 

(Xuaát 12:39). Đöông nhieân, ngöôøi Do Thaùi aên baùnh khoâng men 

nhö aên cuûi muïc khoù nuoát. 

Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su aên tieäc Vöôït Qua vôùi caùc moân đoà, 

Ngaøi duøng baùnh khoâng men theo truyeàn thoáng Do Thaùi Giaùo. 

Trong böõa tieäc Vöôït Qua naøy, Chuùa thaønh laäp Tieäc Thaùnh đaàu 

tieân. Chuùa laáy baùnh khoâng men beû ra phaân phaùt cho moân đoà maø 

phaùn raèng: “Naày laø thaân theå ta, đaõ vì caùc ngöôi maø phoù cho; haõy 

laøm söï naøy đeå nhôù đeán ta”(Lu 22:19). 

Vì Đöùc Chuùa Gieâ-su duøng baùnh khoâng men trong böõa 

Tieäc Thaùnh đaàu tieân, neân caùc Giaùo hoäi nhö Coâng Giaùo La Maõ, 

Episcopal, Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Tin Laønh Lutheran . . . duøng 

baùnh khoâng men cho Tieäc Thaùnh cuûa hoï. Caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác 

khaùc khoâng coi vieäc baùnh coù men hay khoâng men laø quan troïng 

cho Tieäc Thaùnh, neân hoï duøng baát cöù loaïi baùnh naøo mieãn laø thuaän 

tieän. 

 

H268. Toäi Toå Toâng laø gì? 

 

  Khi Đöùc Chuùa Trôøi taïo döïng toå toâng loaøi ngöôøi laø oâng A-

đam vaø baø EÂ-va, Ngaøi đaët hoï ôû trong vöôøn EÂ-đen đaày caây traùi đeå 

hoï thuï höôûng vaø soáng đôøi đôøi vôùi Chuùa. Chuùa cho hoï đöôïc pheùp 

aên moïi thöù traùi caây trong vöôøn, nhöng chỉ tröø traùi cuûa caây “bieát 

đieàu thieän vaø đieàu aùc” ôû giöõa vöôøn thì khoâng đöôïc đuïng đeán. 

OÂng A-đam vaø baø EÂ-va khoâng tuaân theo lôøi Chuùa maø laïi nghe 

lôøi caùm doã cuûa Sa-tan, neân đaõ phaïm toäi aên traùi caám đoù. Vì oâng 

A-đam vaø baø EÂ-va laø toå toâng loaøi ngöôøi đaàu tieân phaïm toäi khoâng 

vaâng theo lôøi Chuùa, neân ngöôøi ta goïi toäi đoù laø toäi toå toâng hay 

nguyeân toäi. 

  Toäi toå toâng bị coi laø toäi di truyeàn, neân toaøn theå loaøi ngöôøi 

ôû treân traùi đaát đeàu bị keå laø maéc toäi toå toâng do oâng A-đam vaø baø 

EÂ-va truyeàn laïi, “Vì, nhö bôûi söï khoâng vaâng phuïc cuûa moät ngöôøi 

maø moïi ngöôøi khaùc đeàu thaønh keû coù toäi”(Roâ 5:19). Toäi toå toâng 
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khoâng nhöõng chỉ laøm cho loaøi ngöôøi coù toäi vôùi Đöùc Chuùa Trôøi 

maø noù coøn mang laïi cho loaøi ngöôøi söï cheát đôøi đôøi, “cho neân, 

nhö bôûi moät ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi 

maø coù söï cheát, thì söï cheát đaõ traûi qua treân heát thaûy moïi ngöôøi 

nhö vaäy, vì moïi ngöôøi đeàu phaïm toäi”(Roâ 5:12). 

 

H269. Coù phaûi taát caû Cô Đoác Giaùo tin con ngöôøi sinh ra đôøi 

đeàu maéc toäi toå toâng? 

 

Maéc toäi toå toâng coù nghĩa laø chịu traùch nhieäm toäi aên traùi 

caám cuûa oâng A-đam vaø baø EÂ-va. Giaùo lyù “maéc toäi toå toâng” ra 

đôøi hoài theá kyû IV, do Giaùm muïc Augustine (354-430) ôû Hippo 

giaûng daïy, “Khi con ngöôøi loït loøng meï laø maéc toäi toå toâng do oâng 

A-dam vaø baø EÂ-va truyeàn laïi.”  

Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo, Tin Laønh Lutheran, Chaùnh Thoáng 

Giaùo, Coâng Giaùo La Maõ vaø Giaùo Hoäi Giaùm Lyù đeàu tin vaøo giaùo 

lyù “maéc toäi toå toâng.” Neân caùc giaùo hoäi naøy laøm baùp-teâm cho treû 

sô sinh đeå röûa toäi toå toâng, phoøng khi caùc treû sô sinh qua đôøi sôùm 

cuõng đöôïc saïch toäi toå toâng đeå leân thieân đaøng. 

Giaùo Hoäi Nguõ Tuaàn, Assemblies of God, Baùp-tít vaø caùc 

Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc khoâng tin con ngöôøi “maéc toäi toå toâng.” 

Caùc Giaùo hoäi  naøy cho raèng con ngöôøi phaûi gaùnh chịu haäu quaû 

cuûa vieäc toå toâng phaïm toäi, nhöng hoaøn toaøn khoâng chịu traùch 

nhieäm toäi loãi cuûa toå toâng đaõ laøm. Con ngöôøi chỉ chịu traùch nhieäm 

toäi loãi cuûa chính mình gaây ra maø thoâi. Caùc giaùo hoäi naày tin raèng 

con ngöôøi bị đoaùn phaït vì toäi cuûa chính mình, chôù khoâng bị đoaùn 

phaït vì toäi cuûa oâng A-dam vaø baø EÂ-va di truyeàn. 

 

H270. Ai laø taùc giaû cuûa “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà?” 

 

Tröôùc theá kyû 15, ngöôøi ta tin raèng möôøi hai söù đoà laø taùc 

giaû cuûa “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà.” Huyeàn thoaïi cho raèng moãi 
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söù đoà đoùng goùp moät caâu đeå laøm ra baøi Tín Đieàu goàm coù12 caâu 

nhö sau: 

 

a.  Toâi tin Đöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng laø Cha, laø Đaáng  

döïng neân trôøi đaát. 

b.   Toâi tin Gieâ-su Christ laø Con đoäc sinh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi, vaø Chuùa chuùng ta. 

c.   Ngaøi đöôïc thai döïng bôûi Thaùnh Linh. 

d.   Sanh bôûi nöõ đoàng trinh Ma-ri. 

e.   Chịu thöông khoù döôùi tay Boân-xô Phi-laùt. 

f.    Bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù. 

g.   Chịu cheát vaø choân. 

h.   Ngaøi xuoáng aâm phuû. 

i.    Đeán ngaøy thöù ba, Ngaøi töø keû cheát soáng laïi. 

j.    Ngaøi thaêng thieân, ngoài beân höõu Đöùc Chuùa Trôøi   toaøn 

naêng laø Cha. 

k.  Töø đoù, Ngaøi seõ trôû laïi đeå xeùt đoaùn keû soáng vaø keû 

cheát. 

l.  Toâi tin Đöùc Thaùnh Linh. Toâi tin Hoäi Thaùnh phoå  

thoâng, söï caûm thoâng cuûa thaùnh đoà, söï tha toäi, söï soáng 

laïi cuûa thaân theå vaø söï soáng đôøi đôøi. 

 

Sau theá kyû 15, ngöôøi ta cho raèng caùc Giaùo Phuï (The 

Church Fathers) ôû vaøo theá kyû thöù hai đaõ vieát ra “Baøi Tín Đieàu 

Caùc Söù Đoà” nhaèm toùm löôïc nhöõng giaùo lyù caên baûn cuûa caùc söù đoà 

daïy doã. Hoäi thaùnh đaàu tieân duøng “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà” đeå 

daïy đaïo cho nhöõng tín höõu saép söûa nhaän baùp-teâm. 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ, Anh Quoác Giaùo, Tröôûng 

Laõo, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam, Lutherans, Giaùm Lyù. . . đeàu 

chaáp nhaän “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà” nhö laø baûn tuyeân xöng đöùc 

tin đaët neàn taûng treân Kinh Thaùnh. Hoäi chuùng cuûa caùc Giaùo hoäi 

naøy thöôøng đoïc “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà” trong caùc buoåi leã thôø 

phöôïng hay caàu kinh. (Coâng Giaùo Vieät Nam goïi baøi Tín Đieàu 

Caùc Söù Đoà laø Kinh Tin Kính). 
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Giaùo Hoäi Baùp-tít, Hoäi Thaùnh Đaáng Christ Lieân Hieäp vaø 

Hoäi Thaùnh Disciples of Christ . . . khoâng chaáp nhaän “Baøi Tín 

Đieàu Caùc Söù Đoà” hay baát cöù baøi tín đieàu naøo khaùc. Vì caùc Giaùo 

hoäi naøy cho raèng Kinh Thaùnh đaõ baøy toû đaày đuû caùc giaùo lyù caàn 

thieát đeå giaùo höõu tin theo. Khoâng coù caù nhaân tín höõu naøo bị raøng 

buoäc phaûi tin theo caùc baøi tín đieàu cuûa caùc Giaùo hoäi đaët ra. 

 

H271. Taïi sao coù “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà”? 

 

Vaøo cuoái theá kyû thöù nhaát, giaùo phaùi Trí Hueä 

(Gnosticism) xuaát hieän trong Hoäi Thaùnh sô khai. Đeán giöõa theá kyû 

thöù hai, giaùo phaùi Marcion cuõng xuaát hieän trong Hoäi Thaùnh. Hai 

giaùo phaùi naøy lan traøn nhanh choùng khaép nôi, phoå bieán nhieàu taø 

thuyeát traùi ngöôïc vôùi giaùo lyù cuûa Giaùo hoäi. Đeå choáng laïi caùc taø 

thuyeát cuûa hai giaùo phaùi naøy, caùc Giaùo phuï soaïn ra baøi “Tín 

Đieàu Caùc Söù Đoà” chöùa đöïng caùc giaùo lyù chính yeáu đeå tín höõu 

bieát vaø tin theo haàu traùnh khoûi bị phaùi Trí Hueä vaø Marcion loâi 

cuoán  theo caùc taø thuyeát cuûa hoï. 

Giaùo phaùi Trí Hueä cho raèng trong theá gian coù thieän vaø 

aùc. Nguoàn cuûa thieän laø thaàn linh, nguoàn cuûa aùc laø vaät chaát. Neân 

Đöùc Chuùa Trôøi khoâng heà taïo döïng theá gian vaät chaát naøy. Phaùi 

Trí Hueä khoâng tin Đaáng Christ xuoáng theá gian mang thaân xaùc 

con ngöôøi, vaø cuõng khoâng tin Đaáng Christ sanh bôûi nöõ đoàng trinh 

Ma-ri. Nhöng hoï tin raèng Đaáng Christ laø thaàn taùnh cuûa Đöùc Chuùa 

Gieâ-su đaõ nhaäp vaøo thaân theå cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su luùc Ngaøi chịu 

baùp-teâm ôû döôùi soâng Gioâ-đanh. Đaáng Christ lìa khoûi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su tröôùc khi Ngaøi bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù. Nhö vaäy, 

thuyeát naøy choái boû söï cöùu chuoäc cuûa Đaáng Christ treân thaäp töï 

giaù vaø söï nhaäp theå laøm ngöôøi cuûa Đaáng Christ. 

Giaùo phaùi Marcion cho raèng khoâng coù söï lieân heä giöõa 

Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc neân đaõ choái boû Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc, chỉ 

nhìn nhaän saùch Phuùc AÂm Lu-ca vaø caùc thö  tín cuûa söù đoà Phao-

loâ. Phaùi Marcion coøn cho raèng Đöùc Chuùa Trôøi cuûa thôøi Cöïu Öôùc 
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khaùc vôùi Đöùc Chuùa Trôøi cuûa thôøi Taân Öôùc; Đöùc Chuùa Trôøi cuûa 

Cöïu Öôùc khoâng coù loøng thöông xoùt thöôøng giaùng tai hoïa haønh 

phaït loaøi ngöôøi. Traùi laïi Đöùc Chuùa Trôøi cuûa Taân Öôùc coù loøng 

yeâu thöông nhaân töø, chaäm noùng giaän vaø giaøu ôn đoái vôùi loaøi 

ngöôøi hôn. Phaùi Marcion khoâng tin Đaáng Christ laø moät haøi nhi do 

nöõ đoàng trinh sanh ra, nhöng Ngaøi xuaát hieän treân theá gian laø moät 

ngöôøi tröôûng thaønh. Phaùi Marcion chỉ tin coù söï cöùu chuoäc cuûa 

linh hoàn, nhöng khoâng tin coù söï soáng laïi cuûa thaân theå. 

Phaùi Marcion bị Hoäi thaùnh Cô-Đoác sô khai coi laø moät taø 

giaùo neân đaõ bị giaùo hoäi döùt pheùp thoâng coâng vaøo naêm 144.          

  

H272. Taïi sao “Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà” cuûa Giaùo Hoäi Tin 

Laønh baèng Anh Ngöõ coù caâu “I believe in the catholic 

church”? 

 

Chöõ “catholic”coù nguoàn goác töø chöõ “katholikos” cuûa 

tieáng Hy Laïp. Chöõ katholikos coù nghĩa laø toaøn theå, chung, phoå 

bieán, phoå thoâng, hoaøn vuõ hay toaøn caàu.  

Vaøo đaàu theá kyû II, Thaùnh Ignatius cuûa Hoäi Thaùnh An-ti-

oát laø ngöôøi đaàu tieân duøng chöõ “catholic” đeå aùm chỉ Giaùo Hoäi Cô 

Đoác laø Giaùo Hoäi hoaøn vuõ tin vaøo giaùo lyù cuûa toaøn theå caùc söù đoà. 

Trong luùc đoù, caùc giaùo phaùi Gnostic khoâng đöôïc goïi laø 

“catholic,”vì caùc giaùo phaùi naøy khoâng coù taùnh caùch hoaøn vuõ vaø 

khoâng tin giaùo lyù cuûa toaøn theå caùc söù đoà. 

Baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà (Apostles’ Creed) cuûa Giaùo 

Hoäi Tin Laønh baèng Anh Ngöõ coù caâu “I believe in the catholic 

church.” Caâu naøy đöôïc Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam dịch ra 

tieáng Vieät laø“Toâi tin Hoäi thaùnh phoå thoâng.” Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 

La Maõ Vieät Nam dịch caâu naøy ra tieáng Vieät laø“Toâi tin coù Hoäi 

thaùnh haèng coù ôû khaép theá naøy” (Kinh Tin Kính). 

Sôû dĩ, baøi Tín Đieàu Caùc Söù Đoà cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh 

baèng Anh Ngöõ coù caâu “I believe in the catholic church.” Vì chöõ 

catholic church (khoâng vieát hoa), coù nghĩa laø hoäi thaùnh phoå 
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thoâng, chöù khoâng coù nghĩa laø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ. (Chöõ 

Catholic Church vieát hoa môùi coù nghĩa laø Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo 

La Maõ). 

 

H273. Đöùc Chuùa Trôøi taïo döïng thieân söù đeå laøm gì? 

 

Thieân söù (Hy laïp: Angelos) laø söù giaû cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

duøng đeå tieáp xuùc vôùi loaøi ngöôøi. Caùc hoïc giaû tin raèng Đöùc Chuùa 

Trôøi đaõ taïo döïng thieân söù khoâng theo “aûnh töôïng” Ngaøi nhö  taïo 

döïng loaøi ngöôøi (Saùng 1:26). Đöùc Chuùa Trôøi taïo döïng haèng haø sa 

soá thieân söù (Khaûi 5:11) tröôùc khi Ngaøi taïo döïng trôøi đaát vaø loaøi 

ngöôøi. Ngöôøi Do-thaùi ôû thôøi Cöïu Öôùc tin raèng thieân söù laø phaùi 

nam. OÂng Gioùp goïi thieân söù laø caùc con trai cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

(Gioùp 1:6). Thieân söù laø thaàn linh (spirits); khoâng coù thaân theå vaät 

chaát nhö loaøi ngöôøi (Heâ 1:14), nhöng khi hieän ra thì coù thaân theå 

nhö loaøi ngöôøi, coù theå aên uoáng nhö loaøi ngöôøi (Saùng18:8), noùi 

chuyeän nhö loaøi ngöôøi (Lu 2:10), nhöng khoâng sanh saûn nhö loaøi 

ngöôøi (Ma 22:30), thieân söù khoâng cheát nhö loaøi ngöôøi (Lu 20:36). 

Thieân söù cao troïng hôn loaøi ngöôøi moät baäc (Heâ 2:7), khoân ngoan 

hôn loaøi ngöôøi (II Sa 14:20), vaø coù söùc maïnh hôn loaøi ngöôøi (Ma 

28:2). Thieân söù Seâ-ra-phin coù caùnh (EÂ-sai 6:2). Nhöng caùc thieân 

söù đeán thaêm vieáng oâng Loùt gioáng nhö ngöôøi thöôøng; khoâng coù 

caùnh (Saùng 19:1-7). 

Trong thôøi Cöïu Öôùc, Đöùc Chuùa Trôøi sai thieân söù đeán bịt 

mieäng sö töû đeå giaûi cöùu Đa-ni-eân (Đa 6:22). Chuùa duøng thieân söù 

đeå tieâu dieät thaønh Soâ-đoâm vaø Goâ-mô-rô (Saùng 19:13). Taân Öôùc 

ghi Đöùc Chuùa Trôøi duøng thieân söù baùo cho caùc muïc đoàng tin 

möøng Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng sanh (Lu 2:9). Chuùa duøng thieân söù 

đeå giaûi cöùu Phi-e-rô ra khoûi nguïc (CV12:7). 

Ngaøy nay, Cô đoác nhaân tin raèng Chuùa vaãn coøn duøng 

thieân söù đeå baûo veä vaø giaûi cöùu tín höõu khoûi caùc côn nguy hieåm. 
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H274. Saùch Ma-la-chi 3:8 cho bieát laø daân Do Thaùi bị ruûa saû 

vaø bị keå laø aên troäm cuûa Chuùa vì hoï khoâng noäp 1/10 

cho Chuùa. Ngaøy nay tín höõu Cô Đoác khoâng daâng 1/10 

coù bị Chuùa ruûa saû vaø bị coi laø aên troäm cuûa Chuùa 

khoâng?  

 

Lôøi Chuùa ghi trong saùch Phuïc-truyeàn Luaät-leä Kyù 14:22 

phaùn daïy ngöôøi Do Thaùi: “Moãi naêm chôù queân đoùng thueá moät 

phaàn möôøi veà hueâ lôïi cuûa gioáng mình gieo maø đoàng ruoäng mình 

sanh saûn.” Saùch Leâ-vi Kyù 27:30 Chuùa phaùn daïy ngöôøi Do Thaùi: 

“Phaøm  thueá moät phaàn  möôøi thoå saûn, baát kyø vaät gieo hay laø hoa 

quaû cuûa caây, đeàu thuoäc veà Đöùc Gieâ-hoâ-va.” Theo saùch Phuïc-

truyeàn Luaät-leä Kyù14:23-29, Chuùa phaùn daïy ngöôøi Do Thaùi phaûi 

mang cuûa daâng hieán moät phaàn möôøi đeán moät nôi maø Chuùa chỉ 

định, roài môøi ngöôøi Leâ-vi ôû trong thaønh mình cuøng vôùi gia đình 

mình aên phaàn daâng hieán moät phaàn möôøi đoù taïi nôi naøy. Gia đình 

ngöôøi Do Thaùi daâng hieán moät phaàn möôøi đöôïc pheùp aên cuûa daâng 

hieán moät phaàn möôøi cuûa mình vôùi ngöôøi Leâ-vi nhö vaäy trong ba 

naêm lieân tieáp. Đeán naêm thöù tö, gia đình ngöôøi Do Thaùi daâng 

hieán moät phaàn möôøi khoâng đöôïc aên phaàn daâng hieán moät phaàn 

möôøi cuûa mình trong naêm naøy, nhöng đeå daønh hoaøn toaøn cuûa 

daâng hieán đoù đeå khoaûn đaõi ngöôøi thuoäc chi phaùi Leâ-vi, ngöôøi 

khaùch, keû moà coâi vaø ngöôøi goùa buïa ôû trong thaønh mình. 

Sôû dĩ, Đöùc Chuùa Trôøi chỉ thị daân Do Thaùi đoáng thueá 1/10 

hueâ lôïi cuûa thoå saûn laø đeå nuoâi ngöôøi thuoäc chi phaùi Leâ-vi.Vì 

trong thôøi Cöïu Öôùc, khi daân Do Thaùi chieám đöôïc đaát Ca-na-an, 

Gioâ-sueâ theo leänh cuûa Moâi-se chia đaát cho möôøi moät chi phaùi đeå 

laøm saûn nghieäp (Gioâ-sueâ13:1 & 24:33). Nhöng chi phaùi Leâ-vi chỉ 

đöôïc chia 48 thaønh đeå ôû vaø moät ít đaát chung quanh thaønh đuû đeå 

nuoâi suùc vaät (Gioâ-sueâ 21:1-3). Chi phaùi Leâ-vi khoâng đöôïc chia 

đaát đeå caøy caáy đaëng coù hoa lôïi sinh soáng, vì Chuùa đaõ bieät rieâng 

chi phaùi naøy đeå lo caùc vieäc thuoäc veà toân giaùo cuûa ngöôøi Do Thaùi, 



Linh Tinh 

 

387 

nhö đieàu haønh caùc nghi leã thôø phöôïng Chuùa trong đeàn thôø (Gioâ-

sueâ14:4). 

            Tín höõu Cô Đoác khoâng daâng hieán 1/10 khoâng theå bị Chuùa 

ruûa saû hay bị coi laø aên troäm cuûa Chuùa, vì luaät thueá moät phaàn 

möôøi laø cuûa Do Thaùi Giaùo ôû thôøi Cöïu Öôùc. Luaät thueá naøy khoâng 

phaûi luaät thueá cuûa Cô Đoác Giaùo ôû thôøi Taân Öôùc.  

         

H275. Cô đoác nhaân coù bị baét buoäc daâng 1/10 nhö ngöôøi Do 

Thaùi ôû thôøi Cöïu Öôùc khoâng? 

 

Trong thôøi Taân Öôùc, Đöùc Chuùa Gieâ-su, caùc söù đoà, caùc 

giaùo phuï cho đeán caùc giaùo hoaøng đeàu khoâng bao giôø đeà caäp đeán 

vieäc baét buoäc tín höõu daâng hieán 1/10 cuûa Do Thaùi Giaùo ôû thôøi 

Cöïu Öôùc vôùi Cô đoác nhaân cuûa thôøi Taân Öôùc. Rieâng, Söù đoà Phao-

loâ khuyeân tín höõu: “Moãi ngöôøi neân tuøy loøng mình đaõ định maø 

quyeân ra, khoâng phaûi phaøn naøn hay laø vì eùp uoång; vì Đöùc Chuùa 

Trôøi yeâu keû thí cuûa caùch vui loøng (II Coâ rinh 9:7). “Cöù ngaøy đaàu 

tuaàn leã, moãi ngöôøi trong anh em khaù tuøy theo söùc mình chaét loùt 

đöôïc bao nhieâu thì đeå daønh taïi nhaø mình”(I Coâ-rinh 16:1-2). 

Caên cöù vaøo lôøi daïy cuûa söù đoà Phao-loâ ghi treân maø ngöôøi 

ta nghĩ raèng Cô đoác nhaân khoâng bị baét buoäc daâng hieán 1/10 nhö 

ngöôøi Do Thaùi ôû thôøi Cöïu Öôùc. Ngaøy nay, neáu Cô đoác nhaân naøo 

“vui loøng” daâng hieán 1/10 hay nhieàu hôn cho coâng vieäc Chuùa laø 

do töï nguyeän, “khoâng phaûi phaøn naøn hay laø vì bị eùp uoång; vì Đöùc 

Chuùa Trôøi chỉ yeâu keû thí cuûa caùch vui loøng.” 

Theo Hieán Chöông naêm 1928 cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh 

Vịeât Nam cuõng khoâng baét buoäc tín höõu daâng hieán 1/10, nhöng 

chỉ yeâu caàu tín höõu vui loøng đoùng goùp taøi chaùnh cho coâng vieäc 

Chuùa theo khaû naêng mình, nguyeân vaên cuûa Hieán Chöông đoù nhö 

sau: “Đeå trôû neân thuoäc vieân cuûa HTTLVN phaûi tin Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ laøm Chuùa vaø Cöùu Chuùa mình, thöôøng xuyeân nhoùm 

laïi vôùi Hoäi Thaùnh đeå nghe vaø hoïc bieát veà Tin Laønh . . .vaø vui loøng 

đoùng goùp phaàn taøi chaùnh caáp döôõng Hoäi Thaùnh.” 
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Rieâng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La-maõ khoâng khuyeân daïy, 

khoâng yeâu caàu vaø cuõng khoâng khuyeán khích giaùo daân mình daâng 

hieán 1/10 lôïi töùc cho giaùo hoäi Coâng Giaùo, nhö moät soá Giaùo 

HoäiTin Laønh. (TC: The Catholic Answer, Book III, trang 187, by 

Rev. Peter M. J. Stravinskas). 

   

H276. Thuù vaät coù hoàn khoâng? 

 

Saùch Saùng-theá-kyù1:20, baûn Vieät ngöõ ghi: “Đöùc Chuùa 

Trôøi laïi phaùn raèng: Nöôùc phaûi sanh caùc vaät soáng.” Nhöng 

nguyeân vaên Kinh Thaùnh baèng tieáng Heâ-bô-rô ghi: “Nöôùc phaûi 

sanh caùc vaät coù hoàn.”(Tieáng Heâ-bô-rô goïi chöõ hoàn laø nephesh). 

Saùch Phöôùc AÂm Yeáu Chỉ cuûa Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät 

Nam, trang 12, ghi laø thuù vaät coù giaùc hoàn. Theo baøi vieát Linh 

Hoàn vaø Trí Tueää cuûa Muïc sö Tieán sĩ Phan Thanh Bình, đaêng treân 

baùo AÙnh Saùng soá 512, thaùng 6 naêm 2004, cho bieát: “Caùc sinh vaät 

trong traàn theá chỉ coù giaùc hoàn chôù khoâng coù linh hoàn. Giaùc hoàn 

giuùp caùc sinh vaät bieåu loä vui, giaän, buoàn, sôï, yeâu, gheùt vaø chuùt  

ít. . . muoán.” 

Nhö đaõ đeà caäp ôû treân, nguyeân vaên saùch Saùng-theá-kyù 

1:20 baèng tieáng Heâ-bô-rô ghi thuù vaät coù hoàn (soul), neân thuù vaät 

coù caûm giaùc, caûm xuùc, caûm nhaän, theøm muoán, öa thích. 

 

H277. “Theo nhö đaõ định cho loaøi ngöôøi, phaûi cheát moät laàn, 

roài chịu phaùn xeùt”(Heâ 9:27). Khi naøo loaøi ngöôøi bị 

phaùn xeùt? 

    

Đeå phaùn xeùt, Đöùc Chuùa Trôøi chia loaøi ngöôøi ra laøm hai 

nhoùm, nhoùm đöôïc cöùu vaø nhoùm khoâng đöôïc cöùu, nhö ngöôøi chaên 

chia chieân vôùi deâ ra; đeå chieân ôû beân höõu vaø deâ ôû beân taû (Ma 

25:32). 

Nhoùm ngöôøi đöôïc cöùu: Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm 

treân khoâng trung,“baáy giôø nhöõng keû cheát trong Đaáng 
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Christ seõ soáng laïi tröôùc heát. Keá đeán chuùng ta laø keû soáng, 

maø coøn ôû laïi, seõ cuøng nhau đeàu đöôïc caát leân vôùi nhöõng 

ngöôøi aáy ôû giöõa đaùm maây, taïi nôi khoâng trung maø gaëp 

Chuùa, nhö vaäy chuùng ta seõ ôû cuøng Chuùa luoân luoân”(I Teâ 

4:16-17). Sau khi đöôïc caát leân khoâng trung, nhöõng ngöôøi 

đöôïc cöùu seõ phaûi öùng haàu tröôùc toøa aùn Đaáng Christ (II 

Coâ-rinh 5:10) đeå Chuùa phaùn xeùt đaëng ban phaàn thöôûng 

cho tín höõu đaõ duøng “vaøng, baïc hay böûu thaïch” xaây treân 

neàn đaõ laäp laø Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. Vaø cuõng taïi toøa 

aùn naøy, Chuùa seõ coù quyeát định khoâng ban phaàn thöôûng 

cho nhöõng tín höõu đaõ duøng “ goã, coû khoâ hay rôm raï” xaây 

treân neàn đaõ laäp laø Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ (I Coâ-rinh 

3:12-15). 

Nhoùm ngöôøi khoâng đöôïc cöùu: Sau khi Đöùc Chuùa Gieâ-su 

taùi laâm treân đaát vaø đaõ cai trị theá gian đöôïc 1000 naêm, vaø 

tröôùc khi Đöùc Chuùa Trôøi laøm môùi laïi heát thaûy muoân vaät 

(Khaûi 21:5). Nhöõng ngöôøi cheát khoâng đöôïc cöùu seõ soáng 

laïi đeå öùng haàu tröôùc “Toøa Lôùn vaø Traéng” đeå bị Chuùa xöû 

đoaùn tuøy theo coâng vieäc mình laøm luùc coøn trong xaùc thịt. 

Keû naøo khoâng đöôïc bieân teân vaøo saùch söï soáng đeàu bị 

neùm xuoáng hoà löûa đeå bị haønh phaït đôøi đôøi. Hoà löûa laø söï 

cheát thöù hai (Khaûi 20:11-15).  

            [Ngöôøi đöôïc cöùu seõ khoâng phaûi öùng haàu tröôùc “Toøa Lôùn 

vaø Traéng” đeå bị phaùn xeùt nhö nhöõng ngöôøi khoâng đöôïc 

cöùu nhö lôøi Söù đoà Phao-loâ xaùc định, “Cho neân, hieän nay 

chaúng coøn coù söï đoaùn phaït naøo cho nhöõng keû ôû trong 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ”(Roâ 8:1).] 

 

H278. Đöùc Chuùa Gieâ-su bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù luùc 

Ngaøi  đöôïc bao nhieâu tuoåi? 

 

Theo Phuùc AÂm Lu-ca 3:23 cho bieát: “Khi Đöùc Chuùa Gieâ-

su khôûi söï laøm chöùc vuï mình thì Ngaøi coù đoä 30 tuoåi.” Kinh Thaùnh 
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Taân Öôùc cho bieát töø luùc Đöùc Chuùa Gieâ-su baét đaàu thi haønh chöùc 

vuï cho đeán luùc Ngaøi bị đoùng đinh treân thaäp töï giaù traûi qua ba laàn 

leã Vöôït qua nhö sau: 

a. Leã Vöôït qua thöù nhöùt: “leã Vöôït qua cuûa daân Giu-đa 

haàu đeán: Đöùc Chuùa Gieâ-su leân thaønh Gieâ- ru-sa-

lem” (Giaêng 2:13). 

b. Leã Vöôït qua thöù nhì: “Vaû, leã Vöôït qua laø leã cuûa daân 

Giu-đa gaàn tôùi, Đöùc Chuùa Gieâ-su ngöôùc maét leân thaáy 

moät đoaøn daân đoâng đeán cuøng mình” (Giaêng 6:4). 

c. Leã Vöôït qua thöù ba: “Saùu ngaøy tröôùc leã Vöôït-qua, 

Đöùc Chuùa Gieâ-su đeán thaønh Beâ-tha-ni” (Giaêng 12:1). 

Caên cöù vaøo söï kieän trong khoaûng thôøi gian Đöùc Chuùa 

Gieâ-su thi haønh chöùc vuï, coù 3 laàn leã Vöôït qua, neân ngöôøi ta cho 

raèng Đöùc Chuùa Gieâ-su thi haønh chöùc vuï đöôïc 3 naêm. 

Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su khôûi söï laøm chöùc vuï mình thì Ngaøi 

đoä 30 tuoåi vôùi 3 naêm thi haønh chöùc vuï, neân ngöôøi ta cho raèng 

Đöùc Chuùa Gieâ-su cheát treân thaäp töï giaù vaøo khoaûng 33 tuoåi hay 

vaøo khoaûng  naêm 29 cuûa Coâng Nguyeân. 

 

H279. Phuùc AÂm Lu-ca 16:22-23 ghi: “Ngöôøi ngheøo cheát, thieân 

söù đem đeå vaøo loøng AÙp-ra-ham; ngöôøi giaøu cuõng cheát, 

ngöôøi ta đem choân. Ngöôøi giaøu ôû nôi AÂm phuû đang bị 

đau đôùn.” AÂm phuû coù phaûi laø địa nguïc khoâng? Loøng 

AÙp-ra-ham laø gì? 

 

Địa nguïc vieát baèng tieáng Hy-laïp laø Geenna, aâm phuû laø 

Haides. Vaäy, aâm phuû khoâng phaûi laø địa nguïc. Cho đeán thôøi cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, AÂm phuû laø nôi taïm thôøi chöùa linh hoàn cuûa 

ngöôøi đöôïc cöùu vaø ngöôøi khoâng đöôïc cöùu.  

AÂm phuû goàm coù hai phaàn; phaàn thöù nhaát laø nôi chöùa linh 

hoàn cuûa nhöõng ngöôøi đöôïc cöùu, goïi laø loøng AÙp-ra ham hay Ba-

ra-đi. Sau cuoäc phuïc sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su “Loøng AÙp-ra-

ham hay Ba-ra-đi” khoâng coøn ôû aâm phuû nöõa, nhöng đaõ đöôïc 
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Chuùa dôøi veà vaø saùp nhaäp vôùi thieân đaøng (EÂ-pheâ 4:8, Thi 68:18). 

Phaàn thöù hai cuûa AÂm phuû coù haønh phaït taïm thôøi laø nôi chöùa linh 

hoàn cuûa nhöõng ngöôøi khoâng đöôïc cöùu chôø ngaøy phaùn xeùt ôû Toaø 

Lôùn vaø Traéng (Khaûi 20:11).  

Khi Chuùa Gieâ-su taùi laâm vaø sau khi Ngaøi đaõ cai trị moät 

ngaøn naêm (Khaûi 20:4), thaân theå cuûa caùc linh hoàn cuûa ngöôøi 

khoâng đöôïc cöùu bị giöõ ôû aâm phuû seõ soáng laïi (Khaûi 20:5). Sau khi 

soáng laïi, hoï seõ öùng haàu tröôùc Toøa Lôùn vaø Traéng đeå bị Chuùa xöû 

đoaùn tuøy theo coâng vieäc mình laøm (Khaûi 20:13). Sau khi bị xöû 

đoaùn, hoï bị quaêng xuoáng địa nguïc laø hoà löûa coù dieâm chaùy böøng 

böøng, chịu khoå caû ngaøy laãn đeâm cho đeán đôøi đôøi (Khaûi 20:10), 

đoù laø söï cheát thöù hai (Khaûi 20:14). 

Hieän nay chỉ coù aâm phuû (haides), nhöng chöa coù địa 

nguïc (geenna). Địa nguïc seõ đöôïc thieát laäp sau khi coù Toøa Lôùn 

vaøTraéng. Chuùa seõ duøng Toaø Lôùn vaø Traéng đeå xeùt xöû nhöõng 

ngöôøi khoâng đöôïc cöùu. Sau khi bị xeùt xöû, hoï seõ bị quaêng xuoáng 

địa nguïc (geenna) đeå bị haønh phaït đôøi đôøi. 

  

H280. Caên cöù vaøo saùch Coâng vuï caùc Sö đoà 28:31, Söù đoà 

Phao-loâ đöôïc traû töï do. Taïi sao ngöôøi ta noùi raèng 

Phao-loâ töû vì đaïo? 

 

Theo saùch Coâng vuï caùc Söù đoà đoaïn 21 cho bieát, sau 

chuyeán truyeàn giaùo thöù ba (53-57). Söù đoà Phao-loâ trôû veà Gieâ-ru-

sa-lem roài bị baét. Phao-loâ bị caùc caáp laõnh đaïo Do Thaùi Giaùo 

buoäc toäi đaõ khuyeân daïy ngöôøi Do-thaùi ôû nöôùc ngoaøi töø boû Moâi-

se vaø luaät phaùp cuûa Do Thaùi Giaùo (CV21:21). Vì Phao-loâ coù 

quoác tịch La Maõ, neân vaøo naêm 59 Phao-loâ đöôïc giaûi veà La Maõ 

đeå Hoaøng đeá La Maõ xeùt xöû. ÔÛ La Maõ, Phao-loâ bị quaûn thuùc taïi 

gia hôn hai naêm. Đeán naêm 62, Phao-loâ đöôïc Hoaøng đeá La Maõ 

traû töï do vì xeùt thaáy Phao-loâ khoâng vi phaïm moät luaät phaùp naøo 

cuûa hoaøng trieàu La Maõ. Sau khi đöôïc traû töï do, Phao-loâ trôû veà 

Hy-laïp vaø vuøng Tieáu AÙ đeå haàu vieäc Chuùa nhö tröôùc.  
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Vaøo naêm 64, kinh đoâ La Maõ bị moät côn hoûa hoaïn lôùn 

thieâu huûy gaàn heát thaønh phoá. Trong daân chuùng coù tin đoàn cho 

raèng chính Hoaøng đeá Neâ-roâ đaõ thieâu huûy kinh thaønh cuõ đeå xaây 

laïi moät kinh thaønh môùi vĩ đaïi hôn tröôùc. Đeå daäp taét tin đoàn coù 

haïi naøy, Hoaøng đeá Neâ-roâ beøn vu khoáng cho tín höõu Cô Đoác Giaùo 

laø thuû phaïm gaây ra cuoäc hoûa hoaïn. Döïa vaøo côù đoù, Hoaøng đeá 

Neâ-roâ baét vaø gieát Cô đoác nhaân baèng caùch taåm daàu laøm đuoác hay 

quaêng hoï vaøo đaáu tröôøng cho thuù döõ xeù thaây hoaëc đoùng đinh treân 

thaäp giaù cho đeán cheát. Khi cuoäc baét bôù đang xaûy ra thì Phao-loâ 

đang ôû Troâ-aùch (II Tim 4:13). Theo lôøi truyeàn khaåu, Phao-loâ bị 

chính quyeàn La Maõ baét ôû Troâ-aùch roài bị giaûi veà La Maõ. Taïi La 

Maõ Phao-loâ tuaän đaïo vaøo naêm 68 döôùi baøn tay cuûa Hoaøng đeá 

Neâ-roâ. Phao-loâ höôûng thoï khoaûng 60 tuoåi. 

Theo lôøi truyeàn khaåu, Söù đoà Phi-e-rô cuõng bị Hoaøng đeá 

Neâ-roâ saùt haïi trong côn baét bôù naøy. Phi-e-rô xin đöôïc đoùng đinh 

ngöôïc đaàu xuoáng đaát, vì cho raèng oâng khoâng xöùng đaùng bị đoùng 

đinh nhö Chuùa mình. Neân Phi-e-rô đöôïc đoùng đinh ngöôïc treân 

thaäp giaù theo lôøi yeâu caàu. Coøn Phao-loâ coù quoác tịch La Maõ neân 

khoâng bị đoùng đinh treân thaäp giaù, nhöng đöôïc cheát cheùm. 

 

H281. Coù caùch naøo đeå bieát ngöôøi laõnh đaïo giaû trong Hoäi 

Thaùnh Chuùa? 

 

Muïc sö John M. Drescher, taùc giaû cuûa saùch “Neáu Toâi 

Baét Đaàu Laïi Chöùc Vuï.” OÂng cho bieát nhöõng ngöôøi laõnh đaïo giaû 

coù caùc đaëc đieåm sau đaây: 

 

a. Laõnh đaïo giaû laø nhöõng keû khoâng thöïc haønh đieàu hoï 

giaûng, (haõy coi chöøng nhöõng keû giaûng hoaëc daïy 

nhöõng đieàu chính mình khoâng thöïc haønh). 

b. Laõnh đaïo giaû thích phoâ tröông, thích caàu nguyeän 

thaät daøi nôi coâng coäng, nhöng thaät ngaén nôi nhaø 

rieâng. 
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c. Laõnh đaïo giaû thích địa vị haøng đaàu, thích choã ngoài 

danh döï. Hoï thích đöôïc chaøo hoûi nôi coâng coäng vaø 

thích đöôïc goïi baèng giaùo sö, tieán sĩ, chuû tịch, muïc sö 

vaø giaùm muïc.  

d. Laõnh đaïo giaû luoân coù maët ôû nhöõng nôi hoï coù theå 

đieàu khieån hoaëc xuaát hieän treân saân khaáu chính. 

Nhöng hoï seõ ít coù maët neáu coù moät ngöôøi khaùc laøm 

chuû hoaëc đieàu khieån. Laõnh đaïo giaû thích đöôïc toân 

vinh vaø taùn döông. 

 

H282. Laøm caùch naøo đeå bieát ngöôøi laõnh đaïo thuoäc linh chaân 

chính trong Hoäi Thaùnh Chuùa? 

 

Theo saùch “Neáu Toâi Baét Đaàu Laïi Chöùc Vuï” cuûa Muïc sö 

John M. Drescher cho bieát caùc vị laõnh đaïo thuoäc linh chaân chính 

coù caùc đaëc đieåm sau đaây: 

 

a. Laõnh đaïo thuoäc linh chaân chính thöïc haønh tröôùc tieân 

roài sau môùi giaûng daïy keû khaùc. Laõnh đaïo thaät laø 

nhöõng ngöôøi khoâng chỉ bieát daãn đöôøng maø coøn phaûi 

đích thaân đi treân con đöôøng đoù. 

b. Laõnh đaïo thuoäc linh chaân chính nhöôøng söï vinh hieån 

cho Chuùa “khoâng phaûi toâi maø Chuùa Cöùu Theá phaûi 

đöôïc toân vinh, yeâu meán vaø taùn döông.” 

c. Laõnh đaïo thuoäc linh chaân chính coi ngöôøi khaùc đaùng 

toân troïng hôn mình, coù söï khieâm nhöôøng vaø coù tinh 

thaàn phuïc vuï. 

d. Laõnh đaïo thuoäc linh chaân chính luùc naøo cuõng coù tinh 

thaàn muoán chuyeån söï chuù yù cuûa keû khaùc töø chính 

mình sang Chuùa Cöùu Theá. Ngöôøi laõnh đaïo thuoäc linh 

chaân chính seõ tìm kieám đaëc aân phuïc vuï thay vì moät 

địa vị đöôïc ngöôøi khaùc phuïc vuï mình. 
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H283. Laøm caùch naøo đeå nhaän ra tieân tri giaû trong Hoäi 

Thaùnh Chuùa? 

 

Lôøi Chuùa trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cho raèng tieân tri 

giaû laø ngöôøi höôùng daãn daân Y-sô-ra-eân đi xa Đöùc Chuùa Trôøi đeå 

thôø phöôïng theâm caùc taø thaàn, “Neáu giöõa ngöôi coù noåi leân moät 

tieân tri hay laø moät keû hay chieâm bao laøm cho ngöôi moät daáu kyø 

hoaëc pheùp laï. Neáu daáu kyø hoaëc pheùp laï naày maø ngöôøi đaõ noùi vôùi 

ngöôi đöôïc öùng nghieäm, vaø ngöôøi coù noùi raèng: Ta haõy đi theo 

haàu vieäc caùc thaàn khaùc maø ngöôi chaúng heà bieát, thì chôù nghe lôøi 

cuûa tieân tri hay laø keû hay chieâm bao aáy”(Phuïc 13:1-3). 

Trong thôøi Taân Öôùc Đöùc Chuùa Gieâ-su cho bieát: “tieân tri 

giaû, laø nhöõng keû mang loát chieân đeán cuøng caùc ngöôi, song beà 

trong thaät laø muoâng soùi hay caén xeù”(Ma 7:15). 

Theo saùch “Nhöõng Đieàm Baùo Veà Ngaøy Taän Theá” cuûa 

Muïc sö  Nguyeãn Vaên Bình (toát nghieäp thuû khoa Thaàn Hoïc Vieän 

Nha Trang, nieân khoùa 1962-1967, đöông kieâm Giaùo Hoäi Tröôûng 

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam AÂu Chaâu), nôi chöông “TIEÂN 

TRI GIAÛ DAÏY SAI LÔØI CHUÙA TRONG KINH THAÙNH,” cho 

chuùng ta bieát caùch nhaän dieän tieân tri giaû trong Hoäi thaùnh Chuùa, 

nguyeân vaên nhö  sau: 

“Moät đaëc đieåm khaùc cuûa tieân tri giaû laø chuû tröông giaûng 

daïy sai lôøi Chuùa đöôïc cheùp trong Kinh Thaùnh nhaèm muïc 

đích ‘doã daønh nhöõng ngöôøi đöôïc choïn.’ Moät soá tieân tri 

giaû daïy raèng tin Chuùa baèng đöùc tin chöa đuû đeå đöôïc 

cöùu roãi, phaûi coù vieäc laøm coâng đöùc caëp theo nöõa môùi đuû. 

Giaùo lyù naøy đi ngöôïc vôùi Kinh Thaùnh, ‘Vaû, aáy laø nhôø aân 

đieån, bôûi đöùc tin, maø anh em đöôïc cöùu, đieàu đoù khoâng 

phaûi đeán töø anh em, beøn laø söï ban cho cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi. AÁy chaúng phaûi bôûi vieäc laøm đaâu, haàu cho khoâng ai 

khoe mình’(EÂ-pheâ 2:8-9).” 

Toùm laïi, trong thôøi Cöïu Öôùc, tieân tri giaû khuyeán duï daân 

Y-sô-ra-eân thôø laïy theâm taø thaàn. Trong thôøi Taân Öôùc tieân tri giaû 
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giaûng daïy Cô-đoác nhaân tin Đöùc Chuùa Gieâ-su chöa đuû đeå đöôïc 

cöùu, caàn phaûi laøm theâm nhöõng đieàu ngay laønh thaùnh thieän nöõa 

môùi đöôïc Chuùa cöùu. 

Hieän nay soá tieân tri giaû naøy coù raát nhieàu trong Hoäi 

Thaùnh, hoï coá gaéng daïy tín höõu đi xa giaùo lyù đöôïc cöùu bôûi aân 

đieån cuûa Đaáng Christ. Hoï coá daïy tín höõu laø söï cöùu roãi ban cho 

nhöng khoâng cuûa Đöùc Chuùa Trôøi nhö laø moät moùn nôï maø tín höõu 

phaûi baùo traû baèng vieäc laøm thaùnh thieän cuûa chính mình hay 

phöông caùch haønh đaïo toát cuûa mình. (Xin xem baøi H146). 

 

H284. Coù neân duøng toøa giaûng đeå chỉ trích khoâng? 

 

Vieäc duøng toøa giaûng đeå chỉ trích laø moät đieàu raát tai haïi 

cho Hoäi thaùnh Chuùa. Söï chỉ trích sanh ra söï baát bình chia reõ vaø 

maëc caûm trong Hoäi thaùnh. 

Coá Muïc sö Giaùo Haït Tröôûng Nguyeãn Baù Quang noùi: 

“Thaät đaùng buoàn, khi toøa giaûng đöôïc duøng đeå chỉ trích nhau, 

choáng đoái nhau”(Trích Taïp chí Thoâng Coâng soá 146). 

Muïc sö John M. Drescher, taùc giaû saùch “Neáu Toâi Baét 

Đaàu Laïi Chöùc Vuï” cuõng noùi “toaø giaûng khoâng phaûi laø choã đeå chỉ 

trích caù nhaân.” 

Vieäc duøng toaø giaûng đeå chỉ trích khoâng naâng cao tinh 

thaàn soáng đaïo cuûa tín höõu, nhöng söï chỉ trích thöïc hieän treân toøa 

giaûng coøn mang laïi nhieàu haäu quaû tieâu cöïc coù haïi cho coâng vieäc 

taêng tröôûng cuûa Hoäi Thaùnh Chuùa. 

 

H285. Coù neân chỉ trích caùc baøi giaûng cuûa muïc sö khoâng?  

 

Chuùng ta khoâng neân coù nhöõng lôøi chỉ trích thieáu xaây 

döïng, nhöng neân laéng nghe vôùi tinh thaàn cuûa tín höõu ôû thaønh Beâ-

reâ, “Ngaøy naøo cuõng tra xem Kinh Thaùnh, đeå xeùt lôøi giaûng coù thaät 

chaêng”(CV 17:11). Khoâng nhöõng chuùng ta chỉ “tra xem Kinh 

Thaùnh, đeå xeùt lôøi giaûng coù thaät chaêng,” nhöng tín höõu cuõng neân 
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“tra xem Kinh Thaùnh, đeå xeùt baøi vieát cuûa hoï coù thaät chaêng.” Nhö 

tröôøng hôïp moät tín höõu đoïc baøi vieát cuûa moät thaày daïy đaïo đaêng 

treân moät đaëc san Tin Laønh ôû San Diego, California, thaùng 12 

naêm 2004. Thaày daïy đaïo naøy vieát nhö vaày: “Đöùc Chuùa Trôøi 

khoâng nôû nhìn thaáy loaøi ngöôøi cöù laàm luõi treân con đöôøng hö maát. 

Ngaøi tìm đuû moïi caùch đeå cöùu nhaân loaïi, höôùng daãn hoaëc khuyeân 

doã moïi ngöôøi trôû laïi cuøng Ngaøi, nhöng moïi phöông caùch đeàu voâ 

hieäu. Cuoái cuøng, vì tình yeâu quaù lôùn, Ngaøi đaõ xuoáng theá gian đeå 

töï mình cöùu chuoäc loaøi ngöôøi ra khoûi söï dieät vong.” Môùi vöøa đoïc 

qua, ngöôøi tín höõu nhaän thaáy baøi vieát ca ngôïi tình thöông cuûa 

Chuùa hay quaù, nhöng xeùt laïi thaáy lôøi leõ cuûa thaày daïy đaïo“daïy 

theo tuoàng buïng cuûa mình” khoâng oån laém.Vôùi tinh thaàn cuûa tín 

höõu Beâ-reâ, ngöôøi tín höõu lieàn môû Kinh Thaùnh ra ôû saùch I Phi-e-

rô 1:19-20 đoïc thaáy lôøi Chuùa noùi: “Beøn laø bôûi huyeát baùu Đaáng 

Christ, döôøng nhö huyeát cuûa Chieân Con khoâng loãi khoâng vít, đaõ 

định saün tröôùc buoåi saùng theá, vaø hieän ra trong cuoái caùc thôøi kyø 

vì côù anh em.” Khi đoïc qua phaân đoaïn Kinh Thaùnh naøy, ngöôøi tín 

höõu nhaän thaáy Đöùc Chuùa Trôøi đaõ định saün chöông trình cöùu roãi 

loaøi ngöôøi qua Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ, tröôùc khi Ngaøi taïo döïng 

neân loaøi ngöôøi vaø theá gian naøy (before the foundation of the 

world). Ngöôøi tín höõu nhaän thaáy khoâng phaûi Đöùc Chuùa Trôøi chôø 

đeán khi loaøi ngöôøi phaïm toäi roài môùi chaïy tìm caùc phöông caùch 

cöùu chuoäc nhö “thaày daïy đaïo” noùi. Nhöng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ 

saém saún chöông trình cöùu roãi loaøi ngöôøi qua Đöùc Chuùa Gieâ-su 

Christ laø chöông trình đaàu tieân vaø cuoái cuøng cuûa Đöùc Chuùa Trôøi 

“đaõ định saün tröôùc buoåi saùng theá.” Đaây laø moät leõ đaïo quan 

troïng đeå chöùng toû Đöùc Chuùa Trôøi laø Đaáng Toaøn Tri. Lôøi daïy đaïo 

cuûa “thaày daïy đaïo” đaêng treân baùo ôû San Diego, California, đaõ 

đöa daãn tín höõu đeán choã cho raèng, Đöùc Chuùa Trôøi khoâng bieát 

tröôùc söï vieäc; chỉ chôø coù baát traéc roài môùi tìm phöông phaùp đoái 

phoù. Lôøi daïy đaïo naøy khoâng đuùng vôùi Kinh Thaùnh vaø raát tai haïi 

cho söï taêng tröôûng trong söï hieåu bieát veà Đöùc Chuùa Trôøi cuûa tín 

höõu. 
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H286. Moät baøi baùo daïy đaïo vieát:“Caû Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc 

laãn Taân Öôùc đeàu daïy raèng chaúng heà ai thaáy đöôïc Đöùc 

Chuùa Trôøi. Baøi daïy đaïo naøy noùi nhö vaäy coù đuùng 

khoâng?  

 

Baøi daïy đaïo naøy noùi khoâng đuùng veà phaàn Cöïu Öôùc, vì 

Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc ghi ít nhaát ba laàn ngöôøi ta thaáy Đöùc Chuùa 

Trôøi trong ba tröôøng hôïp nhö sau: 

a. EÂ-sai 6:5: “Bôûi maét toâi đaõ thaáy Vua, töùc laø Đöùc 

Gieâ-hoâ-va vaïn quaân!”  

b. Saùng-theá-kyù 32:30: “Gia-coáp đaët teân choã đoù laø Pheâ-

neâ-eân vaø noùi raèng: Toâi đaõ thaáy Đöùc Chuùa Trôøi đoái 

maët cuøng toâi vaø linh hoàn toâi đöôïc giaûi cöùu.” 

c. Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù 24:9-11: “Đoaïn, Moâi-se vaø A-roân, 

Na-đaùp vaø A-bi-hu cuøng baûy möôi tröôûng laõo Y-sô-

ra-eân đeàu leân nuùi, ngoù thaáy Đöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-

sô-ra-eân; döôùi chaân Ngaøi coù moät vaät gioáng bích 

ngoïc trong ngaàn, khaùc naøo nhö saéc trôøi thanh 

quang. Ngaøi chaúng tra tay vaøo nhöõng ngöôøi toân 

troïng trong voøng daân Y-sô-ra-eân; nhöng hoï ngoù 

thaáy Đöùc Chuùa Trôøi, thì aên vaø uoáng.” 

Tuy trong Taân Öôùc chöa ai thaáy đöôïc Đöùc Chuùa Trôøi, 

nhöng Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ cho bieát: “Phöôùc cho nhöõng keû coù 

loøng trong saïch, vì seõ thaáy Đöùc Chuùa Trôøi” (Ma 5:8). 

             

H287. Taïi sao Hoäi Nghị Gieâ-ru-sa-lem khoâng cho tín höõu aên 

thịt thuù vaät cheát ngoät vaø huyeát (CV 15:20)?   

 

Caùc hoïc giaû cho raèng Hoäi thaùnh An-ti-oát goàm coù thaønh 

phaàn tín höõu Cô đoác Do Thaùi vaø tín höõu Cô đoác ngoaïi bang sinh 

hoaït chung chaï vôùi nhau. Tuy đaõ laø tín höõu Cô đoác nhöng ngöôøi 

Do Thaùi vaãn coøn toân troïng truyeàn thoáng tuaân giöõ luaät phaùp Moâi-
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se cuûa thôøi Cöïu Öôùc, nhö khoâng aên đoà cuùng thaàn töôïng, huyeát 

vaø thuù vaät cheát ngoät (Leâ 7:26). Trong luùc đoù tín höõu Cô đoác goác 

ngoaïi bang khoâng coù phong tuïc kieâng cöõ aên đoà cuùng thaàn töôïng, 

huyeát vaø thịt thuù vaät cheát ngoät. Neân hai nhoùm tín höõu naøy coù söï 

va chaïm nhau trong caùc buoåi aên uoáng thoâng coâng trong Hoäi 

thaùnh. Đeå traùnh söï chia reõ giöõa tín höõu Cô đoác goác Do Thaùi vaø 

tín höõu Cô đoác goác ngoaïi bang, Söù đoà Gia-cô ra chỉ thị vieát thô 

gôûi đeán Hoäi thaùnh An-ti-oát laø tín höõu ngoaïi bang khoâng caàn tuaân 

giöõ luaät phaùp cuûa Moâi-se đeå đöôïc cöùu, nhöng phaûi kieâng aên cuûa 

cuùng thaàn töôïng, huyeát, thuù vaät cheát ngoät vaø chôù taø daâm 

(CV15:28-29) đeå traùnh đuïng chaïm vôùi taäp tuïc kieâng cöû cuûa Cô 

đoác nhaân goác Do Thaùi. 

 

H288. Taïi sao böùc maøn trong đeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem bị xeù 

ra laøm hai (Ma 27:50-51)? 

 

Khi đeàn thôø ôû Gieâ-ru-sa-lem đöôïc vua Heâ-roát Đaïi đeá 

xaây döïng laïi, mieáng vaùch baèng goã baù höông ngaên caùch giöõa nôi 

thaùnh vaø nôi chí thaùnh (Heâ 9:2-3), đöôïc thay theá baèng moät böùc 

maøn vaûi. Moãi ngaøy, caùc thaày teá leã vaøo nôi thaùnh đeå cöû haønh caùc 

leã thôø phöôïng nhö đoát höông vaø daâng leã vaät cho Đöùc Gieâ-hoâ-va. 

Moãi naêm đeán ngaøy đaïi leã Chuoäc Toäi, thaày teá leã thöôïng phaåm 

môùi đöôïc vaøo nôi chí thaùnh ôû phía sau böùc maøn đeå daâng teá leã 

chuoäc toäi cho chính mình vaø cho daân söï Y-sô-ra-eân (Heâ 9:7). 

Phuùc AÂm Ma-thi-ô 27:50-51 ghi khi Đöùc Chuùa Gieâ-su 

truùt linh hoàn treân thaäp giaù thì “caùi maøn trong đeàn thôø bị xeù ra laøm 

hai töø treân chí döôùi” bôûi baøn tay voâ hình. 

Caùc hoïc giaû luaän raèng Đöùc Chuùa Trôøi đaõ xeù böùc maøn 

ngaên caùch giöõa nôi thaùnh vaø nôi chí thaùnh đeå laøm moät daáu hieäu 

cho ngöôøi Do Thaùi bieát raèng nhôø söï cheát chuoäc toäi cuûa Đöùc 

Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù maø hoï đöôïc tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi 

Đöùc Chuùa Trôøi qua söï caàu nguyeän hay ngôïi khen. Hoï khoâng coøn 

bị caùi maøn ngaên caùch nhö trong thôøi Cöïu Öôùc nöõa, “Hôõi anh em, 
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vì chuùng ta nhôø huyeát Đöùc Chuùa Gieâ-su đöôïc daïn dĩ vaøo nôi raát 

thaùnh (chí thaùnh), bôûi đöôøng môùi vaø soáng maø Ngaøi đaõ môû ngang 

qua caùi maøn, nghĩa laø ngang qua xaùc Ngaøi”(Heâ 10:19-20). 

 

H289. Theo saùch Leâ-vi-kyù đoaïn 11, Đöùc Chuùa Trôøi caám daân 

Y-sô-ra-eân aên thịt heo, thoû röøng, loaøi caù khoâng coù 

vaûy, con coø, con dieäc . . .  Taïi sao ngaøy nay Cô đoác 

nhaân khoâng kieâng cöû caùc thöùc aên naøy? 

 

Daân Do Thaùi laø tuyeån daân cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, neân Ngaøi 

coù ban cho hoï luaät phaùp đeå tuaân giöõ theo giao öôùc maø Chuùa đaõ 

thaønh laäp giöõa Ngaøi vôùi hoï trong thôøi Cöïu Öôùc. 

Đeán kyø haïn, Đöùc Chuùa Trôøi ban Con Ngaøi laø Đöùc Chuùa 

Gieâ-su, đeán trong theá gian chịu cheát treân thaäp giaù đeå “đem thaân 

mình maø tröø boû luaät phaùp cuûa caùc đieàu raên” (EÂ-pheâ 2:15) cuûa 

giao öôùc cuõ đaëng thaønh laäp giao öôùc môùi ôû giöõa Đöùc Chuùa Trôøi 

vaø Cô đoác nhaân,“Cheùn naøy laø giao öôùc môùi trong huyeát ta vì caùc 

ngöôi maø đoå ra”(Lu 22:20). Töø ngaøy coù giao öôùc môùi naøy, Cô-

đoác nhaân khoâng phaûi soáng döôùi luaät phaùp cuûa giao öôùc cuõ, nhöng 

soáng döôùi aân đieån cuûa giao öôùc môùi, “Vì chuùng ta khoâng thuoäc 

döôùi luaät phaùp, nhöng thuoäc döôùi aân đieån”(Roâ 6:15). Bôûi leõ đoù, 

Cô đoác nhaân khoâng bị baét buoäc phaûi tuaân giöõ caùc luaät phaùp cuûa 

Cöïu Öôùc maø Chuùa daønh rieâng cho ngöôøi Do Thaùi. 

Trong thôøi Taân Öôùc, khi moät ngöôøi đaõ tin nhaän Đöùc 

Chuùa Gieâ-su Christ đeå đöôïc xöng coâng bình thì khoâng coøn caàn 

phaûi phuïc döôùi luaät phaùp cuûa Cöïu Öôùc nöõa: “Tröôùc khi đöùc tin 

chöa đeán, chuùng ta bị nhoát döôùi söï canh giöõ cuûa luaät phaùp maø 

chôø đöùc tin phaûi baøy ra. AÁy vaäy, luaät phaùp đaõ nhö thaày giaùo đaïêng 

daãn chuùng ta đeán Đaáng Christ, haàu cho chuùng ta bôûi đöùc tin maø 

đöôïc xöng coâng bình. Song khi đöùc tin đaõ đeán, chuùng ta khoâng 

coøn phuïc döôùi thaày giaùo aáy nöõa”(Ga-la-ti 3:23-25). 
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H290. Địa đieåm cuûa vöôøn EÂ-đen ngaøy xöa, hieän nay ôû đaâu? 

 

Theo saùch Saùng Theá Kyù 2:10-14 cho bieát chi tieác veà địa 

đieåm cuûa vöôøn EÂ-đen nhö sau:  

“Moät con soâng töø EÂ-đen chaûy qua đaëng töôùi vöôøn; roài töø 

đoù chia  ra laøm boán ngaõ. Teân ngaõ thöù nhaát laø Bi-soân. Teân 

soâng thöù nhì laø Ghi-hoân, chaûy qua xöù Cu-sô. Teân soâng 

thöù ba laø Hi-đeâ-ke, chaûy veà phía đoâng bôø coõi A-si-ri. Coøn 

soâng thöù tö laø soâng Ô-phô-raùt.” 

 Caên cöù vaøo lôøi Kinh Thaùnh moâ taû địa đieåm cuûa vöôøn EÂ-

đen ghi treân, ngöôøi ta tin raèng vöôøn EÂ-đen cuûa ngaøy xöa naèm 

vaøo mieàn nam cuûa xöù I-raéc ngaøy nay. Töùc laø nôi maø soâng Hi-đeâ-

ke vaø Ô-phô-raùt gaëp nhau. Địa đieåm naøy gaàn thaønh phoá Basra, 

caùch bieân giôùi Kuwait khoaûng 125 caây soá. 

 

H291. Chieác taøu Noâ-eâ bao lôùn? Khi heát nöôùc luït taøu taáp ôû 

đaâu? 

 

Saùch Saùng-theá-kyù Vieät Ngöõ, baûn Truyeàn Thoáng, đoaïn 

6:15 ghi chieác taøu cuûa Noâ-eâ coù chieàu daøi 300 thöôùc, chieàu ngang 

50 thöôùc vaø chieàu cao 30 thöôùc. Nhöng theo nguyeân vaên Kinh 

Thaùnh baèng tieáng Heâ-bô-rô ghi chieác taøu cuûa Noâ-eâ coù chieàu daøi 

laø 300 aâmmaâh, beà ngang laø 50 aâmmaâh, vaø chieàu cao laø 30 

aâmmaâh. AÂmmaâh dịch sang tieáng La-tinh laø Cubitus vaø tieáng Vieät 

laø Cu-đeâ (Khaûi 21:17). AÂmmaâh laø đôn vị đo chieàu daøi cuûa thôøi 

Cöïu Öôùc tính töø khuyûu tay (cuøi choõ) cho đeán ngoùn giöõa cuûa baøn 

tay. Trong thôøi Moâi-se moät aâmmaâh coù chieàu daøi khoaûng boán taác 

röôõi cuûa thöôùc taây. Neáu tính theo thöôùc taây thì chieác taøu Noâ-eâ coù 

chieàu daøi khoaûng 135 thöôùc, beà ngang 22 thöôùc röôõi vaø chieàu 

cao laø 13 thöôùc röôõi.  

Khi nöôùc luït giöït xuoáng, taøu Noâ-eâ taáp treân nuùi A-ra-raùt 

(Saùng 8:4). Ngaøy nay, nuùi A-ra-raùt goàm coù hai mieäng nuùi löûa, 
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khoâng coøn hoaït đoäng, quanh naêm phuû đaày tuyeát, naèm veà phía 

cöïc đoâng cuûa Thoå-Nhĩ-Kyø, caïnh bieân giôùi vôùi Armenia.  

 

H292. Saùch Thaåm-phaùn 4:3 cheùp: “Tö leänh quaân đoäi Ca-na-

an coù 900 xa thieát giaùp.”  Sao trong thôøi Cöïu Öôùc maø 

đaõ coù xe thieát giaùp? 

 

Thoâng thöôøng ngöôøi ta hieåu xe thieát giaùp laøm baèng saét 

chaïy baèng xích saét vaø đoäng cô noå. Quaân đoäi Anh bí maät cheá taïo 

đöôïc xe thieát giaùp (tank) vaø đöa ra đeå đaùnh traän La Somme ngaøy 

15-9-1916. Đoù laø laàn đaàu tieân xe thieát giaùp đöôïc söû duïng treân 

chieán tröôøng. Khi Vaên Phaåm Nguoàn Soáng dịch Kinh Thaùnh, Baûn 

Dieãn YÙ, đaõ duøng chöõ “xe thieát giaùp” đeå dịch chöõ “merkaâbaân” 

cuûa tieáng Heâ-bô-rô. Merkaâbaân coù nghĩa laø xe laøm baèng saét coù 

hai baùnh do ngöïa keùo. Baûn dịch Kinh Thaùnh truyeàn thoáng goïi đoù 

laø xe saét (chariot of iron). Trong thôøi Cöïu Öôùc chỉ coù xe saét do 

ngöïa keùo chôù khoâng coù xe thieát giaùp nhö cuûa quaân đoäi taân tieán  

ngaøy nay. 

 

H293. Hình aûnh vaø hình töôïng cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su vaø cuûa 

caùc Thaùnh, coù phaûi laø hình töôïng thaät cuûa caùc vị đoù 

khoâng?  

 

Đöùc Chuùa Gieâ-su, Đöùc Meï Maria vaø caùc Thaùnh thôøi xöa 

khi lìa traàn theá đeàu khoâng đeå laïi hình aûnh cuûa mình. Hoâm nay, 

chuùng ta coù hình töôïng cuûa caùc vị đoù đeàu laø hình töôïng giaû taïo 

do caùc tu sĩ kieâm hoïa sĩ hay caùc ngheä nhaân töôûng töôïng taïo ra. 

Caùc aûnh töôïng giaû taïo naøy đöôïc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo chaáp nhaän 

laø hình aûnh töôïng tröng đeå chöng baøy ôû nhöõng nôi thôø phöôïng. 

Veà sau, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo duøng caùc hình töôïng giaû taïo đoù đeå 

thôø phöôïng, hoân hít, sôø moù đeå đöôïc phöôùc hay đöôïc laønh beänh 

taät. 
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Trong thôøi Giaùo Hoaøng Leo III (795-816), ngöôøi ban saéc 

leänh 726 vaø 730 caám thôø hình töôïng vaø caám đeå hình aûnh vaø 

töôïng chaïm cuûa caùc Thaùnh trong caùc giaùo đöôøng. 

 

H294. Cô đoác nhaân coù bị baét buoäc tuaân giöõ luaäp phaùp cuûa 

Cöïu Öôùc khoâng? 

 

Cöïu Öôùc laø moät giao öôùc cuõ do Đöùc Chuùa Trôøi thaønh laäp 

giöõa Ngaøi vôùi tuyeån daân Do Thaùi (Xuaát 19:5). Bôûi giao öôùc naøy 

Đöùc Chuùa Trôøi ban cho ngöôøi Do Thaùi nhieàu luaät phaùp đeå tuaân 

giöõ. Taát nhieân, tuyeån daân Do Thaùi phaûi soáng döôùi luaät cuûa Chuùa 

đeå laøm moät daân toäc thaùnh (bieät rieâng) cho Ngaøi (Xuaát 19:6). 

Đeán kyø haïn, Đöùc Chuùa Trôøi ban Con Moät Ngaøi đeán 

trong theá gian, chịu cheát treân thaäp töï giaù, đoå huyeát ra chuoäc toäi 

cho nhaân loaïi, töùc laø Đöùc Chuùa Gieâ-su “đaõ đem thaân mình maø 

tröø boû luaät phaùp cuûa caùc đieàu raên”(EÂ-pheâ 2:15) cuûa giao öôùc cuõ, 

đeå haønh laäp moät giao öôùc môùi giöõa Đöùc Chuùa Trôøi vôùi Cô Đoác 

nhaân, “Cheùn naøy laø giao öôùc môùi trong huyeát ta vì caùc ngöôi maø 

đoå  ra . . .” (Lu 22:20). Bôûi giao öôùc môùi naøy, Cô đoác nhaân 

khoâng phaûi soáng döôùi luaät phaùp cuûa giao öôùc cuõ, nhöng soáng 

döôùi aân đieån cuûa giao öôùc môùi. Bôûi leõ đoù, Cô đoác nhaân khoâng bị 

baét buoäc tuaân giöõ luaät phaùp cuûa thôøi Cöïu Öôùc, nhö söù đoà Phao-loâ 

xaùc định: “Vì chuùng ta khoâng thuoäc döôùi luaät phaùp, nhöng thuoäc 

döôùi aân đieån”(Roâ 6:15). “AÁy vaäy, luaät phaùp đaõ nhö thaày giaùo 

đaëng daãn chuùng ta đeán Đaáng Christ, haàu cho chuùng ta bôûi đöùc 

tin maø đöôïc xöng coâng bình. Song khi đöùc tin đaõ đeán, chuùng ta 

khoâng coøn phuïc döôùi thaày giaùo aáy nöõa”(Ga 3:24-25). “Anh em 

thaûy đeàu muoán caäy luaät phaùp cho đöôïc xöng coâng bình, thì đaõ lìa 

khoûi Đaáng Christ, maát aân đieån roài”(Ga 5:4). “Chuùa Cöùu Theá đaõ 

giaûi phoùng chuùng ta, cho chuùng ta đöôïc töï do. Vaäy haõy  baûo veä 

vaø trieån khai töï do, đöøng töï troøng coå vaøo aùch noâ leä cuûa luaät phaùp 

nöõa”(Ga 5:1, BDY). 
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H295. Tín höõu neân duøng đöùc tin hay y hoïc đeå chöõa beänh? 

 

Söù đoà Gia-cô daïy duøng söï caàu nguyeän bôûi đöùc tin đeå 

chöõa beänh nhö sau: “Trong anh em coù ai đau oám chaêng? Haõy 

môøi caùc tröôûng laõo Hoäi thaùnh đeán, sau khi nhaân danh Chuùa xöùc 

daàu cho ngöôøi bịnh đoaïn, thì caùc tröôûng laõo haõy caàu nguyeän cho 

ngöôøi. Söï caàu nguyeän bôûi đöùc tin seõ cöùu keû bịnh, Chuùa seõ đôõ keû 

aáy daäy”(Gia 5:14-15). Söù đoà Gia-cô daïy tín höõu caàu nguyeän xin 

Chuùa chöõa bịnh, nhöng khoâng coù yù caám tín höõu duøng y hoïc đeå 

chöõa bịnh. 

Söù đoà Phao-loâ daïy duøng röôïu nhö laø moät vị thuoác đeå trị 

beänh: “Đöøng chỉ uoáng nöôùc luoân; nhöng phaûi uoáng moät ít röôïu, 

vì côù tì vị con, vaø con hay khoù ôû”(I Tim 5:23).  

Saùch Giaûi Nghĩa Kinh Thaùnh Phuùc AÂm Ma-thi-ô II, cuûa 

William Barclay, trang 143, noùi đeán caùc yù kieán cuûa caùc hoïc giaû 

veà vieäc duøng y hoïc đeå trị lieäu nhö sau:  

a. Giaùo sö  Courvoisier cho raèng: “ngheà nghieäp baùc sĩ 

laø moät chöùc vuï cho nhöõng ngöôøi đöôïc keâu goïi, 

nhöõng ngöôøi nhôø hoïc hoûi vaø naêng khieáu töï nhieân 

thieân phuù, coù theå chaêm soùc vaø chöõa trị ngöôøi bịnh. 

Duø hoï coù bieát hay khoâng, duø hoï coù phaûi laø tín đoà hay 

khoâng, thì theo quan đieåm Cô Đoác Giaùo ngöôøi thaày 

thuoác laøm ngheà nhö vaäy laø ngöôøi đoàng coâng vôùi Đöùc 

Chuùa Trôøi.” 

b. Baùc sĩ Pouyanne noùi raèng: “Söï đau oám vaø söï chöõa 

laønh laø haønh đoäng cuûa aân suûng.”  

c. Muïc sö Alain Perrot cho raèng: “Baùc sĩ laø coâng cuï 

cuûa loøng nhaãn nhuïc cuûa Thieân Chuùa. Thuoác men laø 

moät söï ban phaùt aân suûng cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, Đaáng 

nhaân laønh đaõ thöông xoùt con ngöôøi vaø cung öùng 

nhöõng phöông caùch trị lieäu cho nhöõng haäu quaû xaáu 

xa cuûa toäi loãi.”  
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d. Nhaø thaàn đaïo John Calvin cho raèng: “Thuoác men nhö laø 

ôn ban töø Đöùc Chuùa Trôøi. Chöõa laønh bịnh taät cho ngöôøi 

töùc laø tieáp tay Đöùc Chuùa Trôøi. Chöõa trị thaân theå con 

ngöôøi laø moät coâng taùc Đöùc Chuùa Trôøi giao, cuõng nhö 

vieäc chöõa laønh linh hoàn con ngöôøi; vì vaäy khi thaày thuoác 

haønh ngheà, oâng laø moät toâi tôù cuûa Đöùc Chuùa Trôøi y nhö  

muïc sö haàu vieäc Chuùa vaäy.” 

Caên cöù vaøo lôøi daïy cuûa Söù đoà Gia-cô vaø Phao-loâ cuøng 

caùc yù kieán cuûa caùc hoïc giaû neâu treân, thì haàu heát caùc heä phaùi Cô 

Đoác nghĩ raèng duøng đöùc tin caàu nguyeän vaø y khoa đeå chöõa beänh 

đeàu thích hôïp vôùi nieàm tin cuûa Cô Đoác Giaùo. 

 

H296. Phuùc AÂm Lu-ca 23:43, Chuùa Gieâ-su höùa vôùi teân troäm 

cöôùp tin nhaän Ngaøi raèng: “Hoâm nay ngöôi seõ đöôïc ôû 

vôùi ta trong Ba-ra-đi.” Ba-ra-đi coù phaûi laø thieân đaøng 

khoâng? 

 

Nguyeân vaên Phuùc AÂm Lu-ca vieát baèng tieáng Hy Laïp, 

neân chöõ Ba-ra-đi coù nguoàn goác töø chöõ Paradeisos cuûa Hy Ngöõ. 

Chöõ thieân đaøng theo tieáng Hy-Laïp laø Ouranos. Tröôùc khi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su phuïc sinh, thieân đaøng vaø Ba-ra-đi laø hai địa đieåm 

khaùc nhau. Thieân đaøng laø nôi coù Đöùc Chuùa Trôøi ngöï. Ba-ra-đi laø 

moät phaàn cuûa aâm phuû (Haides/Hades). AÂm phuû goàm coù hai 

phaàn, moät phaàn goïi laø Ba-ra-đi hay loøng AÙp-ra-ham. Ba-ra-đi 

hay loøng AÙp-ra-ham laø nôi ôû taïm thôøi cuûa nhöõng linh hoàn ngöôøi 

cheát đaõ đöôïc cöùu, coù yeân uûi. Moät phaàn kia cuûa aâm phuû laø nôi 

giam giöõ nhöõng linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi cheát khoâng đöôïc cöùu, 

coù haønh phaït đau khoå taïm thôøi (Lu 16:23,24). Nhöõng linh hoàn 

đöôïc cöùu ôû Ba-ra-đi vaø nhöõng linh hoàn khoâng đöôïc cöùu ôû nôi bị 

haønh phaït coù theå thaáy nhau vaø noùi chuyeän vôùi nhau, nhöng 

khoâng gaëp nhau đöôïc vì coù moät vöïc saâu ngaên caùch ôû giöõa hoï (Lu 

16:26). 
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Sau cuoäc phuïc sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, nhöõng linh 

hoàn ngöôøi cheát  đöôïc cöùu ôû Ba-ra-đi đöôïc chuyeån leân thieân đaøng 

(EÂ-pheâ 4:7-10). Neân Ba-ra-đi khoâng coøn toàn taïi ôû aâm phuû sau 

ngaøy Đöùc Chuùa Gieâ-su phuïc sinh. Cô-đoác nhaân qua đôøi sau khi 

Đöùc Chuùa Gieâ-su phuïc sinh thì linh hoàn cuûa hoï đöôïc leân thieân 

đaøng ôû vôùi Chuùa; khoâng coøn phaûi ôû Ba-ra-đi nhö luùc Chuùa chöa 

phuïc sinh. 

Nhöõng linh hoàn khoâng đöôïc cöùu coøn  ôû aâm phuû, seõ phaûi 

ôû đoù cho đeán khi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi laâm. Sau khi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su taùi laâm vaø đaõ cai trị theá gian naøy 1.000 naêm. Nhöõng linh 

hoàn ngöôøi cheát coøn ôû aâm phuû seõ hieäp vôùi thaân theå ôû moà maû soáng 

laïi. Sau khi soáng laïi phaûi öùng haàu tröôùc Toøa Lôùn vaø Traéng đeå bị 

xöû đoaùn tuøy coâng vieäc mình laøm, roài bị neùm xuoáng hoà löûa, töùc laø 

địa nguïc, bị haønh phaït đôøi đôøi (Khaûi 20:13-15). 

          

H297. Taïi sao coù Giaùo hoäi Cô Đoác caám duøng nhaïc cuï trong 

nhaø thôø? 

 

 Vaøo theá kyû XVI, trong luùc cuoäc caûi chaùnh Giaùo hoäi cuûa 

Martin Luther đang đöôïc đaåy maïnh ôû Đöùc thì beân Thuïy Sĩ coù 

Linh-muïc Ulrich Zwingli (1484-1531), cha sôû cuûa Giaùo xöù 

Zurich, laøm moät cuoäc caûi chaùnh töông töï nhö cuûa Martin Luther. 

 Linh muïc Ulrich Zwingli caét đöùt lieân heä vôùi Giaùo Hoaøng, 

đaët nieàm tin troïn veïn vaøo caùc lôøi daïy doã cuûa Chuùa trong Taân 

Öôùc, nhaát laø Giaùo lyù đöôïc cöùu bôûi aân đieån. Giaûi taùn caùc tu vieän, 

cho linh-muïc laáy vôï, vöùt boû hình töôïng, choáng laïi vieäc baùn phieáu 

xaù toäi vaø loaïi boû vieäc duøng nhaïc cuï trong caùc buoåi thôø phöôïng ôû 

caùc giaùo đöôøng.  

 Linh muïc Ulrich Zwingli khoâng cho duøng nhaïc cuï trong 

giaùo đöôøng, khi caên cöù vaøo lôøi Phao-loâ daïy,“âHaõy laáy ca vịnh, thô 

thaùnh, vaø baøi haùt thieâng lieâng maø đoái đaùp cuøng nhau, vaø heát loøng 

haùt möøng ngôïi khen Chuùa”(EÂ-pheâ 5:19). 
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            Hieän nay, moät soá nhoû Hoäi thaùnh Tin Laønh nhö United 

Church of Christ hay Churches of Christ theo lôøi daïy cuûa Ulrich 

Zwingli khoâng duøng nhaïc cuï trong caùc buoåi nhoùm thôø phöôïng ôû 

caùc giaùo đöôøng cuûa hoï. Caùc Giaùo Hoäi naøy coøn cho raèng vì Hoäi 

thaùnh đaàu tieân khoâng xöû duïng nhaïc cuï, neân hoï muoán giöõ theo 

truyeàn thoáng naøy. Ngoaøi ra, hoï cho raèng tieáng nhaïc cuï laøm cho 

khoâng khí thôø phöôïng thieáu toân nghieâm, coù veû traàn tuïc, nhoän 

nhịp vaø oàn aøo nhö caùc cuoäc vui chôi ngoaøi đôøi. 

 

H298. Khi Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi: “chieân laïc maát cuûa nhaø Y-

sô-ra-eân.” “chieân khaùc” vaø “chieân ta” laø Ngaøi aùm chỉ 

veà ai ? 

 

Saùch Ma-thi-ô 15:24 ghi Đöùc Chuùa Gieâ-su cho bieát Ngaøi 

đöôïc sai đeán vì “caùc con chieân laïc maát cuûa nhaø Y-sô-ra-eân,” 

Giaêng 10:16 ghi Đöùc Chuùa Gieâ-su cho bieát Ngaøi coøn caùc “chieân 

khaùc”phaûi daãn veà nöõa vaø Giaêng 10:27 ghi lôøi Đöùc Chuùa Gieâ-su 

phaùn: “Chieân ta nghe tieáng ta.” 

Caùc nhaø giaûi kinh cho raèng khi Chuùa noùi “caùc con chieân 

laïc maát cuûa nhaø Y-sô-ra-eân” laø Ngaøi aùm chỉ nhöõng ngöôøi Do 

Thaùi chöa đöôïc cöùu; “chieân khaùc” laø Chuùa aùm chỉ đeán ngöôøi 

ngoaïi bang chöa đöôïc cöùu; “chieân ta” laø Ngaøi aùm chỉ nhöõng 

ngöôøi đöôïc cöùu vì đaõ tin nhaän Ngaøi. 

 

H299. Ngöôøi đôøi thöôøng noùi “đeå laøm deâ teá thaàn.” Hoï noùi vaäy 

coù nghĩa laø gì? 

 

Trong thôøi Cöïu Öôùc, haøng naêm đeán ngaøy đaïi leã Chuoäc 

Toäi (Yoâwm Kaâphar), “thaày teá leã laøm leã chuoäc toäi cho nôi thaùnh, 

cho hoäi maïc vaø cho baøn thôø. Roài sau đoù, thaày teá leã phaûi daâng moät 

con deâ đöïc coøn soáng. Thaày teá leã nhaän hai tay mình treân đaàu con 

deâ đöïc coøn soáng đoù, xöng treân noù caùc gian aùc vaø söï vi phaïm, töùc 

nhöõng toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân đeå chaát treân đaàu noù, roài nhôø 
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moät ngöôøi chöïc saün đuoåi noù ra thaû vaøo đoàng vaéng. Vaäy, con deâ 

đöïc đoù đaõ gaùnh treân mình noù caùc toäi aùc cuûa daân Y-sô-ra-eân ra 

nôi hoang địa”(Leâ16:20-22). Ngaøy nay, ngöôøi ta goïi con vaät naøy 

laø “deâ teá thaàn.” 

Caâu noùi “đeå laøm deâ teá thaàn” laø coù yù aùm chỉ moät ngöôøi 

naøo đoù phaûi gaùnh chịu caùc hình phaït vì toäi loãi hay vieäc laøm sai 

quaáy cuûa ngöôøi khaùc, hoaëc moät ngöôøi naøo đoù bị baét buoäc phaûi 

nhaän heát toäi loãi đeå nhöõng ngöôøi coøn laïi thoaùt naïn. 

 

H300.  “Böôùc leân Si-oân” laø töïa đeà cuûa moät baøi Thaùnh Ca. 

Si-oân laø gì? 

 

Si-oân laø teân moät ngoïn đoài ôû cöïc đoâng cuûa thaønh Gieâ-ru-

sa-lem. Trong thôøi Cöïu Öôùc, đoài Si-oân coù đoàn luõy kieân coá cuûa 

ngöôøi Gieâ-bu-sít. Đeán naêm 1000 (TCN), vua Đa-vít đaùnh vaø 

chieám đöôïc ngoïn đoài naøy (II Sa 5: 6), roài đoåi teân laïi laø thaønh Đa-

vít (II Sa 5:7). Sau khi laáy đöôïc Si-oân, vua Đa-vít duøng Si-oân laøm 

nôi chính thöùc đaët Hoøm Giao Öôùc. Khi coù Hoøm Giao Öôùc hieän 

dieän, Si-oân trôû thaønh nuùi thaùnh cuûa Đöùc Chuùa Trôøi (Thi 2:6). 

Đeán naêm 70 (SC), thaønh Gieâ-ru-sa-lem bị quaân La Maõ 

phaù huûy, ngöôøi Do Thaùi bị đuoåi ra khoûi xöù, quoác gia Do Thaùi bị 

xoùa boû treân baûn đoà theá giôùi thì chöõ Si-oân laø tieâu bieåu cho nieàm 

hy voïng cuûa ngöôøi Do Thaùi laø moät ngaøy trong töông lai, hoï seõ 

trôû laïi Palestine (Ca-na-an) đeå thaønh laäp laïi quoác gia Y-sô-ra-eân. 

Đoái vôùi Cô-Đoác Giaùo, chöõ Si-oân coù nghĩa laø thieân đaøng, 

“Nhöng anh em đaõ tôùi gaàn nuùi Si-oân, gaàn thaønh cuûa Đöùc Chuùa 

Trôøi haèng soáng, töùc laø Gieâ-ru-sa-lem treân trôøi, gaàn muoân vaøn 

thieân söù nhoùm laïi . . . gaàn Đöùc Chuùa Trôøi, laø quan aùn cuûa moïi 

ngöôøi . . . gaàn Đöùc Chuùa Gieâ-su, laø Đaáng Trung Baûo cuûa giao 

öôùc môùi”(Heâ12:22). 

 

H301. Neân choân hay thieâu? 
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     Daãu bieát raèng Đöùc Chuùa Trôøi coù theå laøm soáng laïi ngöôøi 

cheát vôùi thaân theå đöôïc choân döôùi loøng đaát hay bị thieâu thaønh tro 

buïi. Nhöng thieâu thaân theå ngöôøi cheát thaønh tro buïi khoâng phaûi laø 

taäp quaùn cuûa Cô Đoác Giaùo.  

           Töø xöa cho đeán nay, Cô Đoác Giaùo theo phong tuïc toân 

troïng thaân theå ngöôøi cheát nhö ngöôøi Do Thaùi, töùc laø choân caát 

ngöôøi cheát trong moà maû moät caùch töû teá. Nhö sau khi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su truùt hôi thôû treân thaäp töï giaù, ngöôøi ta đem thi theå cuûa 

Ngaøi xuoáng vaø đaët vaøo moä đaù. Đeán ngaøy thöù ba, Ngaøi đaõù soáng 

laïi töø moä phaàn naøy. 

Vaøo theá kyû 18, ngöôøi theo phong traøo “Enlightenment” 

khoâng tin giaùo lyù coù söï soáng laïi cuûa Cô Đoác Giaùo. Đeå choáng laïi 

giaùo lyù naøy, hoï thieâu thaân theå ngöôøi cheát cuûa hoï thaønh tro buïi. 

Chaùnh Thoáng Giaùo, Coâng Giaùo La Maõ vaø haàu heát caùc heä 

phaùi Tin Laønh coù truyeàn thoáng coi vieäc thieâu thaân theå laø moät 

haønh đoäng choáng laïi giaùo lyù “coù söï soáng laïi cuûa thaân theå” cuûa 

Cô Đoác Giaùo. Neân caùc Giaùo Hoäi naøy thöôøng khöôùc töø laøm leã an 

taùng cho tang gia naøo coù yù định seõ thieâu thi theå thaân nhaân mình. 

Naêm 1963, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ thay đoåi laäp 

tröôøng; Giaùo Hoaøng Paul IV cuûa Toaø Thaùnh La Maõ, đaõ cho pheùp 

giaùo daân đöôïc hoûa taùng thi theå ngöôøi cheát vaø tuyeân boá: “vieäc naøy 

khoâng laøm haïi tôùi đôøi soáng taâm linh cuûa nhöõng ngöôøi theo đaïo 

Thieân Chuùa.”(Trích Taïp Chí Gia Đình, soá 138, thaùng 11- 2004) 

Choân caát thi theå ngöôøi cheát đaøng hoaøng laø haønh đoäng toân 

troïng ngöôøi quaù coá. Vaäy, tín höõu Cô Đoác neân choïn choân caát hôn 

laø thieâu thi theå cuûa mình hay cuûa thaân nhaân mình. 

            

 

 

H302. YÙù nghĩa cuûa giaùo hieäu HTTLVN laø gì? 

 

            Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam (Mieàn Nam) vaø Hoäi 

Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam (Mieàn Baéc) coù cuøng moät giaùo  
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hieäu vôùi yù nghĩa nhö sau: 

                       a.Thaäp töï giaù lôùn:  Đöùc Chuùa Trôøi ban söï    

cöùu roãi cho nhaân loaïi khaép boán phöông. 

                    b.Thaäp töï giaù nhoû:  Đöùc Chuùa Gieâ-su cheát treân 

thaäp töï giaù đeå cöùu chuoäc nhaân loaïi. 

                       c. Ly tieäc thaùnh:  Huyeát cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-

su thaùnh hoùa(laøm saïch toäi) tín höõu. 

           d. Kinh thaùnh:  Lôøi Đöùc Chuùa Trôøi laø neàn taûng tín 

lyù cuûa Giaùo Hoäi. 

         e. Bình daàu: Cô Đoác nhaân đöôïc Đöùc Thaùnh Linh 

chöõa bịnh vaø theâm söùc. 

           f. Maõo trieàu thieân:  Khi taùi laâm Chuùa seõ ban phaàn 

thöôûng cho tín höõu trung tín vôùi Ngaøi. 

 

H303. YÙ nghĩa giaùo hieäu cuûa Phuùc AÂm Lieân Hieäp (C&MA) 

laø gì? 

                                                                

Vaøo naêm 1887, Muïc sö Albert B. Simpson thaønh laäp  

Giaùo Hoäi Phuùc AÂm Lieân Hieäp (The Christian and Missionary 

Alliance) ôû Hoa Kyø.  Muïc sö  Albert B. Simpson  đeà  xöôùng ra 

giaùo lyù Töù Dieän Tin Laønh (The Fourfold of 

the Gospel).  Giaùo lyù  naøy  noùi veà  boán coâng 

vuï cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ (Four 

Portrayals of the work of Christ). Boán coâng vuï 

naøy đöôïc töôïng tröng baèng hình thaäp giaù, 

bình daàu, boàn nöôùc vaø vöông mieän. Hoäi Phuùc 

AÂm Lieân Hieäp keát hôïp boán hình aûnh naøy laïi vôùi quaû địa caàu đeå 

laøm huy hieäu cho giaùo hoäi  mình vôùi yù nghĩa nhö sau: 

a. Thaäp töï giaù (Cross): Töôïng tröng cho Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ đaõ chịu khoå hình treân thaäp giaù chuoäc 

toäi cho nhaân loaïi. Ngaøi laø Cöùu Chuùa cuûa chuùng ta 

(Christ our Savior), “Vì Đöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông 
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theá gian, đeán noãi đaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho 

heã ai tin Con aáy khoâng bị hö maát maø đöôïc söï soáng 

đôøi đôøi”(Giaêng 3:16). 

b. Bình daàu (Pitcher): Trong thôøi Cöïu Öôùc, daàu duøng 

đeå chöõa bịnh. Bình daàu töôïng tröng cho Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ laø Đaáng chöõa laønh bịnh cho chuùng ta 

(Christ our Healer), “Thaät ngöôøi đaõ mang söï đau oám 

cuûa chuùng ta . . . bôûi laèn roi ngöôøi chuùng ta đöôïc 

laønh bịnh”(EÂ-sai 53:4-5). 

c. Boàn nöôùc (Laver): Trong thôøi Cöïu Öôùc, caùc thaày teá 

leã duøng nöôùc đöïng trong caùi boàn baèng đoàng đeå taåy 

saïch tröôùc khi đeán gaàn baøn thôø (Xuaát 30:17-21). 

Boàn nöôùc töôïng tröng cho Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ 

laø Đaáng Thaùnh Hoùa cuûa chuùng ta (Christ our 

Sanctifier); Ngaøi taåy saïch toäi loãi cuûa chuùng ta moãi 

ngaøy,“Nguyeàn xin chính Đöùc Chuùa Trôøi bình an 

khieán anh em neân thaùnh troïn veïn, vaø nguyeàn xin taâm 

thaàn, linh hoàn, vaø thaân theå cuûa anh em đeàu đöôïc giöõ 

veïn, khoâng choã traùch đöôïc, khi Đöùc Chuùa Gieâ-su 

Christ chuùng ta đeán! Đaáng đaõ goïi anh em laø thaønh 

tín, chính Ngaøi seõ laøm vieäc đoù”(I Teâ 5:23-24). 

d. Vöông mieän (Crown): Töôïng tröng cho Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ laø Vua cuûa chuùng ta seõ taùi laâm (Christ 

our Coming King), “Gieâ-su naày đaõ đöôïc caát leân trôøi 

khoûi giöõa caùc ngöôi, cuõng seõ trôû laïi nhö caùch caùc 

ngöôi đaõ thaáy Ngaøi leân trôøi vaäy” (CV 1:11). 

e. Quaû địa caàu (Globe): Töôïng tröng cho traùch nhieäm 

hoaøn taát coâng taùc truyeàn giaùo Đaáng Christ giao phoù 

(Completing Christ’s Commission), “Tin Laønh naøy 

veà nöôùc Đöùc Chuùa Trôøi seõ đöôïc giaûng ra khaép đaát, 

đeå laøm chöùng cho muoân daân. Baáy giôø söï cuoái cuøng 

seõ đeán”(Ma 24:14). 
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H304. Coù phaûi thaäp töï giaù laø hình aûnh đaàu tieân laøm bieåu 

töôïng cho Cô Đoác Giaùo?  

 

 Caùc hoïc giaû cho raèng thaäp töï giaù khoâng phaûi laø hình aûnh  

đaàu  tieân maø Hoäi thaùnh sô  khai  duøng đeå laøm bieåu töôïng cho Cô 

Đoác Giaùo. Vì trong thôøi cuûa Hoäi thaùnh sô  khai, Cô Đoác Giaùo 

vaãn coøn xem thaäp töï giaù laø bieåu töôïng cuûa söï ruûa 

saû,“Đaùng ruûa thay laø keû bị treo treân caây goã”(Ga 

3:13). Hôn nöõa, trong thôøi gian naøy Cô Đoác Giaùo 

cuõng  khoâng maáy coù thieän caûm vôùi thaäp töï giaù vì  

thaäp  töï  giaù vaãn  coøn laø coâng cuï cuûa caùc Hoaøng đeá 

La Maõ duøng đeå haønh hình Cô đoác nhaân trong caùc 

cuoäc baùch haïi. Neân, thaäp töï giaù chöa đöôïc xem laø daáu hieäu 

thieâng lieâng đeå Cô Đoác Giaùo phoâ tröông trong thôøi kyø naøy.  

Vaøo đaàu theá kyû IV, Hoaøng Đeá Constantine duøng chöõ Chi 

(X) vaø Rho (P) cuûa Hy Laïp đeå laøm bieåu töôïng cho Cô Đoác Giaùo. 

Chi (X) vaø Rho (P) laø hai maåu töï đaàu cuûa chöõø 

XPIÔTOÙS. Chöõ XPIÔTOÙS coù nghĩa laø CHRIST 

(moät danh hieäu cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su). 

Ngöôøi ta khoâng bieát đeán khi naøo thaäp töï giaù môùi 

đöôïc duøng đeå töôïng tröng cho Cô Đoác Giaùo. Nhöng đeán giöõa theá 

kyû V, ngöôøi ta baét đaàu thaáy hình thaäp töï giaù chaïm treân caùc hoøm 

baèng đaù đöôïc chöng baøy nhö nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät.  

 

H305. Huy hieäu cuûa Hoäi Thaùnh sô khai laø gì?   

 

Caên cöù vaøo caùc cuoäc khaûo coå, ngöôøi ta tìm thaáy nhieàu 

hình aûnh con caù khaéc treân caùc chieác nhaãn đeo tay hay veõ treân 

vaùch đaù trong caùc haàm moä vaø hang đoäng. Haàm moä vaø hang đoäng 

laø nhöõng nôi maø caùc tín höõu Cô Đoác cuûa Hoäi thaùnh sô khai 

thöôøng đeán aån troán caùc cuoäc baùch haïi cuûa caùc Hoaøng đeá La Maõ. 

Khaùm phaù naøy laøm cho caùc hoïc giaû tin raèng hình veõ con caù laø 

hình aûnh đaàu tieân maø Hoäi thaùnh sô khai đaõ duøng đeå laøm bieåu 
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töôïng cho Cô Đoác Giaùo. Vì chöõ caù cuûa Hy Laïp goàm coù naêm maãu 

töï laø “IXOYE.” Naêm maãu töï naøy đöôïc tín höõu cuûa Hoäi thaùnh sô 

khai duøng đeå töôïng tröng cho naêm đieàu lieân heä đeán Đöùc Chuùa 

Gieâ-su Christ nhö sau: 

IXOYE: 

I = Inôouùs, Iesous (Gieâ-su)  

X=Xpiôtoùs (Christ)  

O= OEouù (Thieân Chuùa)  

Y= Yioùs (Con)  

E= Ewtnp (Đaáng Cöùu Theá) 

IXOYE chuyeån qua maãu töï Anh Ngöõ (English   

Alphabet) trôû thaønh “ICHTHYS.” ICHTHYS cuõng töôïng tröng 

naêm đieàu lieân heä đeán Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ nhö sau: 

      ICHTHYS: 

I= Inôouùs, Iesous (Gieâ-su) 

CH= CHristos (Christ) 

TH=THeou (Thieân Chuùa) 

Y = Yioùs (Con) 

S = Soter (Đaáng Cöùu Theá) 

 Coù huyeàn thoaïi cho raèng: Trong thôøi bị baét bôù, Cô đoác 

nhaân duøng hình veõ con caù laøm daáu hieäu maät đeå lieân laïc hay đeå 

nhaän dieän nhau nhö sau: 

a. Lieân laïc: Veõ hình con caù tröôùc saân nhaø hay tröôùc 

cöûa nhaø đeå baùo cho đoàng đaïo bieát nôi naøy laø địa 

đieåm hoïp maët hay duøng hình con caù đeå chỉ höôùng đi 

đeán địa đieåm hoïp maët trong caùc hang đoäng.  

b. Nhaän dieän: Ngöôøi tín höõu thöù nhaát veõ voøng cung 

treân, töùc laø nöûa hình con caù; ngöôøi thöù nhì veõ voøng 

cung döôùi đeå thaønh hình con caù maø nhaän dieän nhau 

laø đoàng đaïo. 

Ngaøy nay, tín höõu Cô đoác duøng hình con caù chaïm treân 

caùc thöù nöõ trang, in treân danh thieáp, daùn treân xe hay treân caùc 

baûng hieäu quaûng caùo đeå baøy toû hoï laø Cô đoác nhaân đaõ đaët nieàm 
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tin mình nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su; Ngaøi laø Con cuûa Đöùc Chuùa Trôøi, 

Đaáng cöùu theá cuûa nhaân loaïi. 

 

H306. BC, AD, INRI, IHS vaø Merry Christmas coù nghĩa gì? 

 

a. BC laø chöõ vieát taét cuûa chöõ BEFORE CHRIST trong 

Anh Ngöõ. Chöõ BC thöôøng vieát sau caùc nieân hieäu đeå 

cho bieát nieân hieäu đoù tröôùc coâng nguyeân hay tröôùc 

söï giaùng sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. 

b. AD laø chöõ vieát taét cuûa chöõ La-tinh ANNO 

DOMINI; coù nghĩa laø naêm cuûa Chuùa (the Lord’s 

year). Chöõ AD thöôøng vieát sau caùc nieân hieäu đeå cho 

bieát nieân hieäu đoù thuoäc coâng nguyeân môùi hay sau 

söï giaùng sinh cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ. 

c. INRI laø chöõ vieát taét cuûa chöõ La-tinh IESUS 

NAZARENUS REX IUDAEORUM; coù nghĩa laø 

GIEÂ-SU NGÖÔØI NA-XA-REÙT LAØ VUA DAÂN GIU-

ĐA (Giaêng 19:19). Ngöôøi ta thöôøng thaáy chöõ INRI 

treân thaùnh giaù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin 

Laønh. 

d. IHS laø chöõ vieát taét cuûa chöõ La-tinh IESUS 

HOMINUM SALVATOR; coù nghĩa laø GIEÂ-SU 

CÖÙU CHUÙA CUÛA NHAÂN LOAÏI. Ngöôøi ta thöôøng 

thaáy chöõ IHS treân thaùnh giaù cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh 

vaø Coâng Giaùo. 

e. MERRY CHRISTMAS: Merry laø coå ngöõ cuûa Anh 

Vaên. Merry coù nghĩa laø “øphöôùc.” Merry Christmas 

coù nghĩa laø lôøi chuùc “Giaùng Sinh phöôùc haïnh.” 

 

H307. Nhöõng chöõ nhö: Ha-leâ-lu-gia, A-leâ-lu-gia, Hoâ-sa-na, 

A-men, An-pha vaø OÂ-meâ-ga coù nghĩa gì? 
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a. Ha-leâ-lu-gia coù nguoàn goác töø chöõ Halleluyah cuûa 

tieáng Heâ-bô-rô. Chöõ Ha-leâ-lu-gia duøng trong Kinh 

Thaùnh Cöïu Öôùc tieáng Heâ-bô-rô (Thi 113:1). Chöõ A-

leâ-lu-gia phieân aâm töø chöõ Allelouia cuûa tieáng Hy 

laïp. Chöõ A-leâ-lu-gia duøng trong Kinh Thaùnh Taân 

Öôùc tieáng Hy Laïp (Khaûi 19:1). Hai chöõ naøy coù nghĩa 

laø ngôïi khen Đöùc Gieâ-hoâ-va hay ngôïi khen Đöùc 

Yahweh (Gia-veâ). 

b. Hoâ-sa-na phieân aâm töø chöõ HOSANNA cuûa tieáng Hy 

laïp. Chöõ naøy coù nghĩa laø “Cöùu chuoäc baây giôø, chuùng 

toâi caàu khaån Ngaøi” (Ma 21:9). 

c. A-men phieân aâm töø chöõ AÂMEÂN cuûa tieáng Heâ-bô-rô 

(Daân 5:22) hay AMEN cuûa tieáng Hy-laïp (Khaûi 1:6). 

A-men coù nghĩa laø thaät vaäy hay thaät phaûi coù nhö 

vaäy.  

d. An-pha vaø OÂ-meâ-ga: An-pha phieân aâm töø chöõ Alpha 

vaø OÂ-meâ-ga phieân aâm töø chöõ Omegaê cuûa chöõ  Hy 

laïp. An-pha laø chöõ  đaàu vaø OÂ-meâ-ga laø chöõ cuoái cuûa 

maãu töï Hy laïp. Saùch Khaûi-huyeàn 22:13 ghi Đöùc 

Chuùa Gieâ-su xöng Ngaøi laø An-pha vaø OÂ-meâ-ga đeå 

baøy toû Ngaøi laø Đaáng đaàu tieân vaø cuoái cuøng, töùc laø 

Đaáng vĩnh haèng.  

 

H308. Caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác coù chia 10  đieàu raên ghi ôû Xuaát 

EÂ-díp-toâ-Kyù 20:3-17 gioáng nhau khoâng? 

 

Caùc Giaùo Hoäi Cô Đoác chia 10 đieàu raên cheùp ôû saùch Xuaát 

EÂ-díp-toâ-Kyù đoaïn 20, töø caâu 3 đeán caâu 17 khoâng gioáng nhau. 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø Giaùo Hoäi Tin Laønh 

Lutheran duøng Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 20: 3, 4, 5, 6 đeå laøm đieàu raên 

thöù nhaát nhö sau: 

“Tröôùc maët ta, ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc. Ngöôi chôù 

laøm töôïng chaïm cho mình, cuõng chôù laøm töôïng naøo gioáng 
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nhö nhöõng vaät treân trôøi cao kia, hoaëc nôi đaát thaáp naøy, 

hoaëc trong nöôùc döôùi đaát. Ngöôi chôù quyø laïy tröôùc caùc 

hình töôïng đoù, vaø cuõng đöøng haàu vieäc chuùng noù; vì ta laø 

Gieâ-hoâ-va Đöùc Chuùa Trôøi ngöôi, töùc laø Đöùc Chuùa Trôøi 

kî taø, heã ai gheùt ta, ta seõ nhaân toäi toå phuï phaït laïi con 

chaùu đeán ba boán đôøi vaø seõ laøm ôn đeán ngaøn đôøi cho 

nhöõng keû yeâu meán ta vaø giöõ caùc đieàu raên ta.” 

Traùi laïi, Giaùo Hoäi Episcopal, Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng 

Phöông vaø caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc duøng Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 

20:3 laøm đieàu raên thöù nhaát: “Tröôùc maët ta ngöôi chôù coù caùc thaàn 

khaùc”vaø Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 20:4, 5, 6 đeå laøm đieàu raên thöù nhì: 

“Ngöôi chôù laøm töôïng chaïm cho mình, cuõng chôù laøm töôïng naøo 

gioáng nhö nhöõng vaät treân trôøi cao kia, hoaëc nôi đaát thaáp naøy, 

hoaëc trong nöôùc döôùi đaát. Ngöôi chôù quyø laïy tröôùc caùc hình 

töôïng đoù vaø cuõng đöøng haàu vieäc chuùng noù; vì ta laø Gieâ-hoâ-va 

Đöùc Chuùa Trôøi ngöôi, töùc laø Đöùc Chuùa Trôøi kî taø, heã ai gheùt ta, 

ta seõ nhaân toäi toå phuï phaït laïi con chaùu đeán ba boán đôøi vaø seõ laøm 

ôn đeán ngaøn đôøi cho nhöõng keõ yeâu meán ta vaø giöõ caùc đieàu raên 

ta.” 

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø Tin Laønh Lutheran duøng 

Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 20:17 đeå laøm đieàu raên thöù chín vaø möôøi. Đieàu 

raên thöù chín: “Ngöôi chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi”, vaø đieàu 

raên thöù möôøi: “Đöøng tham vôï ngöôøi hoaëc toâi trai tôù gaùi, boø löøa 

hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôi.”  

Traùi laïi, Giaùo Hoäi Episcopal, Chaùnh Thoáng Giaùo Đoâng 

Phöông vaø caùc Giaùo hoäi Tin Laønh khaùc duøng Xuaát EÂ-díp-toâ-Kyù 

20:17 đeå chỉ laøm moät đieàu raên, töùc laø đieàu raên thöù möôøi: “Ngöôi 

chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi, cuõng đöøng tham vôï ngöôøi, hoaëc 

toâi trai tôù gaùi, boø löøa hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôi.” 

Toùm laïi, Coâng Giaùo La Maõ, Chaùnh Thoáng Giaùo vaø Tin 

Laønh đeàu coù 10 đieàu raên gioáng nhau, nhöng coù söï khaùc bieät khi 

phaân chia 10 đieàu raên đoù ra thöù töï töø moät đeán möôøi. 
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H309. Coù bao nhieâu loaïi maõo trieàu thieân?                                      

 

Kinh Thaùnh Taân Öôùc ghi coù 4 loaïi “maõo trieàu thieân” nhö 

sau:  

a. Maõo trieàu thieân cuûa söï soáng:  

Chuùa ban “maõo trieàu thieân cuûa söï soáng”cho tín höõu 

phaûi gaùnh chịu caùc côn thöû thaùch hay phaûi hy sinh 

maïng soáng mình vì danh Chuùa, “Khaù giöõ trung tín 

cho đeán cheát, roài ta seõ ban cho ngöôi maõo trieàu thieân 

cuûa söï soáng”(Khaûi 2:10), “Phöôùc cho ngöôøi bị thöû 

thaùch, vì luùc chịu noåi söï thöû thaùch roài, thì seõ laõnh 

maõo trieàu thieân cuûa söï soáng maø Đöùc Chuùa Trôøi đaõ 

höùa cho keû kính meán Ngaøi”(Gia 1:12). 

b. Maõo trieàu thieân cuûa söï coâng bình: 

Chuùa ban “maõo trieàu thieân cuûa söï coâng bình”cho tín 

höõu đaõ hoaøn taát traùch nhieäm maø Ngaøi giao phoù hay 

tín höõu coù loøng mong đôïi Đöùc Chuùa Gieâ-su taùi 

laâm,“Hieän nay maõo trieàu thieân cuûa söï coâng bình đaõ 

đeå daønh cho ta; Chuùa laø quan aùn coâng bình, seõ ban 

maõo aáy cho ta trong ngaøy đoù, khoâng nhöõng cho ta maø 

thoâi, nhöng cuõng cho moïi keû yeâu meán söï hieän đeán 

cuûa Ngaøi”(II Tim 4:8). 

c. Maõo trieàu thieân vinh hieån:  

Chuùa ban “maõo trieàu thieân vinh hieån”cho ngöôøi tình 

nguyeän chaên baày cuûa Đöùc Chuùa Trôøi,“Khi Đaáng laøm 

đaàu caùc keû chaên chieân hieän ra, anh em seõ đöôïc maõo 

trieàu thieân vinh hieån, chaúng heà taøn heùo” (I Phi-e 5:4). 

 

 

d. Maõo trieàu thieân khoâng hö naùt: 

Chuùa ban “maõo trieàu thieân khoâng hö naùt”cho tín höõu 

bieát keàm cheá mình đeå phuïc vuï Chuùa,“Heát thaûy 

nhöõng ngöôøi đua tranh, töï mình chịu laáy moïi söï 
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kieâng kî, hoï chịu vaäy đeå đöôïc maõo trieàu thieân hay hö 

naùt. Nhöng chuùng ta chịu vaäy đeå đöôïc maõo trieàu 

thieân khoâng hay hö naùt”(I Coâ-rinh 9:25). 

         

H310. Cô Đoác Giaùo coù tin kieáp luaân hoài khoâng? 

 

AÁn Đoä Giaùo đeà xöùng ra thuyeát luaân hoài đaàu tieân. Sau đoù, 

thuyeát naøy du nhaäp vaøo Phaät Giaùo vaø toàn taïi trong Phaät Giaùo cho 

đeán ngaøy nay. Thuyeát luaân hoài cho raèng con ngöôøi soáng treân đôøi 

taïo ra nghieäp. Neáu taïo ra nghieäp toát, sau khi cheát seõ đaàu thai leân 

kieáp ngöôøi giaøu sang danh voïng. Neáu taïo ra nghieäp xaáu seõ đaàu 

thai leân kieáp ngöôøi ngheøo heøn khoå cöïc hay đieåu thuù coân truøng. 

Cô Đoác Giaùo khoâng tin laø con ngöôøi coù kieáp luaân hoài, vì 

Kinh Thaùnh đaõ baøy toû roõ raøng laø: “Theo nhö đaõ định cho loaøi 

ngöôøi phaûi cheát moät laàn, roài chịu phaùn xeùt” (Heâ 9:27). Sau khi 

lìa khoûi coõi đôøi naøy, linh hoàn cuûa ngöôøi khoâng đöôïc cöùu seõ 

xuoáng aâm phuû chôø đôïi cho đeán kyø haïn. Khi kyø haïn đeán, ngöôøi 

khoâng đöôïc cöùu phaûi öùng haàu tröôùc Toaø Lôùn vaø Traéng, đeå chịu 

Chuùa phaùn xeùt, roài bị haønh phaït đôøi đôøi ôû địa nguïc (Khaûi 20:11-

15). Bị haønh phaït đôøi đôøi ôû địa nguïc thì khoâng coøn coù cô hoäi naøo 

đeå đaàu thai qua kieáp khaùc. 

 

H311. Taïi sao Phi-e-rô phaïm toäi choái Chuùa maø vaãn đöôïc 

cöùu, traùi laïi Giu-đa phaïm toäi baùn Chuùa maø khoâng 

đöôïc cöùu? 

 

Moät thaày daïy đaïo Tin Laønh cao caáp traû lôøi: “Phi-e-rô 

đöôïc cöùu vì đaõ aên naên, coøn Giu-đa khoâng đöôïc cöùu vì khoâng aên 

naên.” Nhöng caùc saùch Phuùc AÂm ghi raèng, sau khi choái Chuùa 3 

laàn, Phi-e-rô đi ra khoùc loùc đaéng cay (Ma 26:75). Caùc saùch Phuùc 

aâm khoâng duøng chöû “aên naên” đeå moâ taû caûm xuùc hoái haän cuûa 

Phi-e-rô sau khi choái Chuùa 3 laàn. Traùi laïi, Phuùc AÂm Ma-thi-ô 

27:3 ghi roõ raøng laø: “Khi aáy, Giu-đa laø keû đaõ phaûn Ngaøi, thaáy 
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Ngaøi bị aùn, thì aên naên, beøn đem 30 mieáng baïc traû cho caùc thaày teá 

leã caû vaø caùc tröôûng laõo maø noùi raèng: ‘Toâi đaõ phaïm toäi vì noäp 

huyeát voâ toäi!’” Haønh đoäng traû laïi 30 mieáng baïc vaø lôøi noùi chaân 

thaønh cuûa Giu-đa chöùng minh roõraøng laø Giu-đa đaõ thaät söï aên 

naên. Đieàu naøy cho chuùng ta thaáy roû Giu-đa khoâng đöôïc cöùu vì 

khoâng tin Chuùa, chöù khoâng phaûi vì Gui-đa khoâng aên naên, nhö lôøi 

Đöùc Chuùa Gieâ-su noùi veà y laø moät moân đoà chöa đöôïc tin saïch, laø 

keû seõ phaûn Ngaøi (Giaêng 13: 11), laø “đöùa con cuûa söï hö maát” 

(Giaêng 17:2). Traùi laïi, Phi-e-rô đöôïc cöùu vì đaõ tin Chuùa laø Đaáng 

Cöùu Theá (Ma 16:16), chöù khoâng phaûi vì Phi-e-rô đaõ aên naên. Tin 

Đöùc Chuùa Gieâ-su laø Đaáng Cöùu Theá laø đieàu chính yeáu đeå đöôïc söï 

soáng đôøi đôøi. 

 

H312. Lôøi tieân tri EÂ-sai 53:9 “Ngöôøi ta đaõ đaët moà ngöôøi vôùi 

nhöõng keû aùc, nhöng khi cheát đöôïc choân vôùi keû giaøu” đaõ 

öùng nghieäm trong Đöùc Chuùa Gieâ-su nhö theá naøo? 

 

Vaøo khoaûng 700 naêm tröôùc khi Đöùc Chuùa Gieâ-su giaùng 

sinh, EÂ-sai đaõ noùi lôøi tieân tri veà Đaáng Meâ-si, “Ngöôøi ta đaõ đaët 

moà ngöôøi vôùi nhöõng keû aùc, nhöng khi cheát đöôïc choân vôùi keû giaøu 

(EÂ-sai 53:9). Lôøi tieân tri naøy đaõ öùng nghieäm trong Đöùc Chuùa 

Gieâ-su  theo söï giaûng giaûi cuûa caùc hoïc giaû nhö sau: 

(1).  Lôøi tieân tri, “Ngöôøi ta ‘đaõ đaët’ moà ngöôøi vôùi nhöõng 

keû aùc”đöôïc öùng nghieäm trong Đöùc Chuùa Gieâ-su, khi caùc hoïc giaû 

nghĩ raèng nhaø caàm quyeàn “đaõ đaët” coù nghĩa laø “đaõ döï định” khi 

gieát Đöùc Chuùa Gieâ-su vôùi hai teân troäm cöôùp treân thaäp töï giaù roàiø, 

seõ đem xaùc cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su choân chung vôùi xaùc cuûa hai 

teân troäm cöôùp trong cuøng moät ngoâi moä.  

            (2).  Lôøi tieân tri, “Nhöng khi cheát đöôïc choân vôùi keû giaøu” 

đöôïc xem laø đaõ öùng nghieäm trong Đöùc Chuùa Gieâ-su nhö sau: Vì 

nhaø caàm quyeàn “đaõ döï định” seõ choân Đöùc Chuùa Gieâ-su vôùi hai 

teân troäm cöôùp trong cuøng moät ngoâi moä. Nhöng khi Đöùc Chuùa 

Gieâ-su cheát thì coù moät ngöôøi giaøu teân laø Gioâ-seùp đeán gaëp Phi-laùt 
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đeå xin xaùc Đöùc Chuùa Gieâ-su, đem veà choân moät mình xaùc cuûa 

Đöùc Chuùa Gieâ-su trong moät caùi huyeät môùi maø ngöôøi đaõ möôùn 

đuïc cho mình trong moät hang đaù (Ma 27:57-60).  

 

H313. AÊn naên coù nghĩa laø gì? 

 

Theo Kinh Thaùnh, aên naên coù caùc yù nghĩa nhö sau: 

a. Hoái tieác:  

   “Đöùc Gieâ-hoâ-va aên naên đaõ laäp Sau-lô laøm vua cuûa Y-

sô- ra- eân”(I Sa 15:35).  

b. AÂn haän: 

               “Khi aáy, Giu-đa, laø keû đaõ phaûn Ngaøi, thaáy Ngaøi bị aùn, 

thì aên naên”(Ma 27:3). 

         c. Đoåi yù: 

            “Đöùc Gieâ-hoâ-va beøn aên naên veà vieäc naøy. Đöùc Gieâ- hoâ-

va phaùn raèng: Đieàu đoù seõ khoâng xaûy ra đaâu” (A-moát 

7:3). 

            “Toâi khoâng muoán đi. Nhöng sau, aên naên roài đi” (Ma 

21:30). 

         d. Thay đoåi caùch soáng: 

            Töø boû caùch soáng toäi loãi,“Daân aáy đaõ nghe lôøi Gioâ-na 

giaûng daïy vaø aên naên (Lu 11:32). 

         e. Thay đoåi  yù nghĩ: 

               Thay đoåi yù nghĩ tieâu cöïc trôû thaønh yù nghĩ tích cöïc veà 

Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ,“Caùc ngöôi đaõ choái boû Đaáng 

Thaùnh vaø Đaáng Coâng bình maø xin tha moät keû gieát 

ngöôøi cho mình. Vaäy, caùc ngöôi haõy aên naên vaø trôû laïi, 

đaëêng cho toäi loãi mình đöôïc xoùa đi, haàu cho kyø thô thaùi 

đeán töø Chuùa, vaø Chuùa sai Đaáng Christ đaõ định cho caùc 

ngöôi, töùc laø Gieâ-su” (CV 3:14,19). 
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       Muïc Luïc Kinh Thaùnh 

 

TIN LAØNH COÂNG GIAÙO VIEÁT TAÉT 

Saùng theá Kyù    Khôûi-nguyeân Saùng 

Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù  Xuaát haønh Xuaát 

Leâ-vi Kyù Leâ-vi Leâ-vi 

Daân soá Kyù Daân-soá Daân 

Phuïc-t- Luaät-leä Kyù Thöù-luaät Phuïc 

Gioâ-sueâ Yoâsua Gioâ-sueâ 

Caùc Quan Xeùt Thaåm-Phaùn Quan 

Ru-tô Ruth Ru 

I Sa-mu-eân 1 Samuel I Sa 

II Sa-mu-eân 2 Samuel II Sa 

I Caùc Vua 1 Vua I Vua 

II Caùc Vua 2 Vua II Vua 

I Söû-kyù 1 Kyù-Söï I Söû 

II Söû-kyù 2 Kyù-Söï II Söû 

E-xô-ra Ezra E-xô 

Neâ-heâ-mi Neâheâmya Neâ 

EÂ-xô-teâ Esther EÂ-xô 

Gioùp Yoâb     Gioùp 

Thi-thieân Thaùnh-vịnh Thi 

Chaâm-ngoân Caùch-ngoân Chaâm 

Truyeàn-đaïo Giaûng-vieân Truyeàn 

Nhaõ-ca Dieäu-Ca  Nhaõ 

EÂÂ-sai Ysaya    EÂ-sai 

Gieâ-reâ-mi Yeâreâmya Gieâ 

Ca-thöông Ai-ca Ca 

EÂ-xeâ-chi-eân EÂzeâkiel EÂ-xeâ 

Đa-ni-eân Daniel Đa 

OÂÂ-seâ Hoâseââ OÂ-seâ 

Gioâ-eân Yoâel Gioâ-eân 

A-moát Amos A-moát 

AÙÙÙp-đia Abdya Aùp 

Gioâ-na Yoâna Gioâ-na 

Mi-cheâ Mica Mi 

Na-hum Nahum Na 

Ha-ba-cuùc Habacuc Ha 

Soâ-phoâ-ni Soâphoânya Soâ 
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TIN LAØNH COÂNG GIAÙO VIEÁT TAÉT 

A-gheâ Haggai A-gheâ 

Xa-cha-ri Zacarya Xa 

Ma-la-chi Malaki Ma-la 

Ma-thi-ô Mattheâoâ Ma 

Maùc Marcoâ Maùc 

Lu-ca Luca Lu 

Giaêng Yoan Giaêng 
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YÙ Kieán Đoäc Giaû 

 

      Toâi caûm taï Chuùa vì Ngaøi đaõ đaët trong oâng gaùnh naëng đeå bieän soaïn 

saùch. Toâi taï ôn Chuùa vì oâng đaõ daâng nhieàu thì giôø nghieân cöùu, bieân 

soaïn vaø hoaøn taát saùch naøy. Toâi nghĩ moãi gia đình con caùi Chuùa caàn đoïc 

saùch naøy đeå boài döôõng vaø naâng đôõ nieàm tin cuûa mình. Vì khoâng coù muïc 

sö hay ngöôøi chaên baày naøo, trong moät thôøi gian ngaén, maø coù theå giaûi 

đaùp caùc thaéc maéc quan troïng nhö đaõ neâu ra trong saùch. Quyeån saùch oâng 

soaïn laøm đöôïc vieäc naøy. Laø ngöôøi đang chaên baày chieân cuûa Chuùa, toâi 

ca ngôïi Chuùa vì oâng đaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc gaây döïng đôøi 

soáng taâm linh cuûa con caùi Chuùa qua quyeån saùch naøy. 

       Caàu xin Chuùa ban treân oâng đaày söùc môùi đeå tieáp tuïc nghieân cöùu vaø 

bieân soaïn theâm taøi lieäu gaây döïng taâm linh con daân Chuùa khaép nôi. 

                                                                              Muïc sö Huyønh vaên Linh 

                                                                                     Austin, Texas,  USA 

       Giaûi đaùp thaéc maéc veà toân giaùo lịch söû, thaàn hoïc vaø nhieàu vaán đeà 

lieân quan tôùi nieàm tin Cô Đoác gaàn nhö coù đaày đuû trong quyeån saùch naøy. 

                                                                             Muïc sö Nguyeãn vaên Bình 

                                                                                         Giaùo Hoäi Tröôûng 

                                                   Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam, AÂu Chaâu 

     Đaây laø cuoán saùch raát thích hôïp cho nhieàu ngöôøi muoán bieát toång 

quaùt ngaén goïn veà nhöõng vaán đeà lieân quan đeán nieàm tin kính cuûa mình. 

      Soaïn giaû đaõ daønh nhieàu thì giôø nghieân cöùu, truy caäp vaø đuùc keát 

caùch trung thöïc caùc söï kieän xaûy ra giuùp ngöôøi đoïc đôû maát thì giôø tìm toøi 

đieàu mình đang muoán bieát caùch nhanh choùng. Đieàu đaùng khích leä laø 

soaïn giaû nhöôøng phaàn pheâ bình söï kieän cho đoäc giaû thaåm định. Cuoán 

saùch naày đaõ giuùp toâi đôû maát nhieàu thì giôø truy cöùu. 

Xin chaân thaønh giôùi thieäu cuoán saùch naày đeán quyù đoäc giaû 

trong Chuùa. 

                                                                              Muïc sö Traàn Thanh Vaân 

                                                                 Winter Haven, Florida USA 

 

      Xin thaønh thöïc khen ngôïi taùc giaû đaõ boû nhieàu coâng söùc söu taàm vaø 

bieân soaïn boä saùch naøy. Toâi nghĩ noäi dung cuoán saùch khaù phong phuù, 
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vaên vieát raát saùng, đôn giaûn vaø deã đoïc. Toâi nhaän thaáy saùch raát höõu ích 

cho phaàn lôùn tín höõu Tin Laønh đeå hieåu roû hôn veà Kinh Thaùnh đoàng thôøi 

taêng tröôûng trong đöùc tin. Coâng khoù cuûa taùc giaû chaéc chaén seõ khoâng 

phaûi laø voâ ích đaâu.  

                                                                                  OÂng Đaøo Nhaät Chieâu 

                                                                    Minneapolis, Minnesota, USA 

      Nhöõng taøi lieäu anh đöa vaøo saùch raát toát veà maët noäi dung. Moãi khi 

toâi ngoài vaøo baøn đeå đoïc saùch cuûa anh, toâi caûm thaáy raát thích thuù. Đaây 

laø moät quyeån saùch coù ích lôïi cho coâng vieäc Chuùa nhieàu laém. Hy voïng 

caùc tröôøng thaàn hoïc coù theå duøng đeå daïy cho nhöõng anh chị em muoán 

daán thaân haàu vieäc Chuùa. Anh vieát toùm taét ngaén goïn nhöng chöùa đöïng 

nhieàu noäi dung caàn thieát cho ngöôøi phuïc vuï Chuùa hay laø con caùi Chuùa 

muoán coù kieán thöùc thuoäc linh saâu roäng. Đaây laø moät quyeån saùch đaùng coù 

trong tuû saùch cuûa mình. 

      Toâi caûm nhaän taám loøng anh, moät ngöôøi yeâu meán  Chuùa neân đaõ chịu 

khoù vieát quyeån saùch naày. Đaây laø moät kyø coâng, neáu khoâng coù loøng yeâu 

meán Chuùa, khoâng ai coù theå laøm đöôïc! Caùm ôn Chuùa đaõ ban ôn cho anh 

đeå anh xöû duïng đôøi soáng mình cho Chuùa. 

 

                                                               Muïc sö Joshua Nguyeãn Hueä Nhaät 

                                                                    Cöïu Đaïi Đöùc Thích Hueä Nhaät 

                                                                                          Berlin, Germany 

      Saùch naøy raát caàn cho baát cöù ai muoán tìm hieåu veà đaïo. Raát vui khi 

đöôïc bieát oâng seõ xuaát baûn vaøo naêm nay. Vieát đöôïc moät quyeån saùch nhö 

vaày trong hôn 5 naêm khoâng phaûi laø vieäc deã neáu khoâng bôûi loøng nhieät 

thaønh “baûo veä” chaân lyù maø moät soá “đaày tôù Chuùa” cöù laáy côù đöôïc “hoïc 

nôi Đöùc Thaùnh Linh” đeå “phaùn” nhöõng đieàu Kinh Thaùnh khoâng daïy 

hay traùi vôùi Kinh Thaùnh.  

                                                               Muïc sö Tieán Sĩ Phan Thanh Bình 

                                                                              Chuû bieân baùo AÙnh Saùng  

                                                                          El Cajon, California, USA 

        Toâi đaõ đoïc qua quyeån saùch “Giaûi Đaùp 306 Caâu Hoûi Cuûa Tín Höõu 

Cô Đoác,” nhaän thaáy taùc giaû đaõ daønh nhieàu thì giôø vaø coâng söùc söu taäp 

vaø soaïn thaûo quyeån saùch naøy đeå giuùp ngöôøi đoïc hieåu roõ nhöõng vaán đeà 

lieân quan đeán toân giaùo theá giôùi, lịch söû Cô Đoác Giaùo, giaùo lyù cöùu roãi 

cuûa Đöùc Chuùa Gieâ-su, söï khaùc bieät giöõa Coâng Giaùo vaø Tin Laønh . . .      

Saùch höõu ích cho söï taêng tieán cuûa con daân Chuùa vaø goùp phaàn khoâng ít 

cho tuû saùch cuûa Hoäi Thaùnh chung. Nhöõng caâu hoûi đöôïc traû lôøi caùch 
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raønh maïch vaø suùc tích; giaûi đaùp đöôïc thaéc maéc cuûa đoâïc giaû khi tìm hieåu 

vaán đeà mình coøn maäp môø hay chöa thoâng suoát. 

      Nguyeän caàu Chuùa Ba Ngoâi ban phöôùc haïnh vaø söï thoûa loøng cho quí 

đoäc giaû khi đoïc qua quyeån  saùch naøy.  

                                                      Muïc sö Nguyeãn Quang Thuaän 

                                                                                Phoenix, Arizona, USA 

       Saùch đaõ gaây moät tieáng vang khaù lôùn taïi Vieät Nam. Saùch đöôïc caùc 

toâi tôù vaø con caùi Chuùa hoan ngheânh. Moät muïc sö noùi raèng, bình thöôøng 

oâng raát ít khi đoïc heát moät quyeån saùch, nhöng oâng đaõ đoïc moät hôi laø heát 

caû saùch “GĐ 306CH” maø khoâng thaáy meät moûi. 

                                                                                  Muïc sö Đoã Vieät Huøng 

                                                                                      Saøi-Goøn, Vieät Nam 

      Toâi raát thích thuù đoïc töø đaàu đeán cuoái quyeån saùch  “Giaûi Đaùp 306 

Caâu Hoûi Cuûa Tín Höõu Cô Đoác,” do oâng Dieäp Dung bieân soaïn. Toâi 

nhaän thaáy taùc giaû đaõ chịu khoù tìm toøi nhöõng taøi lieäu đeå giaûi đaùp thoûa 

đaùng nhöõng caâu hoûi maø nhieàu con caùi Chuùa hay thaéc maéc. 

Toâi thieát nghĩ quyeån saùch naøy khoâng nhöõng caàn thieát cho con 

caùi Chuùa đoïc maø thoâi, nhöng cuõng caàn cho nhöõng muïc sö nöõa. 

                                                                                 Muïc sö Traàn Vaên Hoøa 

                                                                Greenville, South Carolina, USA 

       Thaät caûm taï Chuùa đaõ cho oâng ôn töù toát trong söï nghieân cöùu vaø ghi 

cheùp. Thaät laø moät coâng khoù giuùp cho nhieàu ngöôøi theâm  söï hieåu bieát. 

Toâi möôïn moät caâu danh ngoân naøy đeå taëng oâng “ Giaù trị cuûa đôøi ngöôøi 

laø nhöõng gì ngöôøi đoù đaõ coáng hieán.”                       

                                                                                     Muïc sö Voõ Đöùc AÙnh 

                                                                   Conover, North Carolina, USA 

        Saùch chöùa đöïng moät nguoàn taøi lieäu thaät phong phuù. Saùch giuùp toâi 

cuûng coá nieàm tin cuûa mình vaø hieåu bieát theâm veà Chuùa. Saùch cuõng giuùp 

toâi theâm loøng töï tin khi chia xeû lôøi Chuùa cho caùc đieåm nhoùm vaø vöõng 

vaøng khi đi chöùng đaïo.                                           Chaáp Söï Söû Thaønh Tín 

                                                                                   Vĩnh Long, Vieät Nam  

        Saùch giuùp tín höõu tìm lôøi giaûi đaùp caùc thaéc maéc cuûa mình maø 

khoâng caàn phaûi boû ra nhieàu thì giôø tra cöùu. 

                                                                           Muïc sö Nguyeãn Hoaøi Đöùc 

                                                                                Orlando, Florida, USA 
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        Saùch giuùp môû roäng taàm nhìn lịch söû cuûa giaùo hoäi vaø cuûng coá nieàm 

tin cho tín höõu theâm loøng yeâu meán Chuùa vaø Hoäi Thaùnh Ngaøi. 

                                                                                  Muïc sö  Đoaøn Hoâ-reát 

                                                                                   Vĩnh Long, Vieät Nam 

         Saùch “Giaûi Đaùp 306 Caâu Hoûi Cuûa Tín Höõu Cô Đoác” laø moät taøi 

lieäu raát höõu ích cho söï gaây döïng đôøi soáng thuoäc linh cho caùc giaùo đoà 

Cô Đoác.                                                            Muïc sö Phaïm Xuaân Nghĩa 

                                                                                Orlando, Florida, USA 

        Đaây laø quyeån saùch đaàu tieân vieát veà caùc heä phaùi Tin Laønh. Saùch 

raát giaù trị, vieát raát coâng baèng vaø thoâng tin voâ tö, neân phoå bieán roäng raõi. 

Moãi tín höõu Tin Laønh neân đoïc đeå hieåu roõ theâm veà đöùc tin mình. 

                                            Muïc sö Tieán sĩ Nguyeãn Quang Minh 

                                                           Orange, California, USA         

      Taï ôn Ba Ngoâi Thieân Chuùa đaõ đaïi duïng oâng trong vieäc söu taàm vaø 

bieân soaïn boä saùch naøy. Toâi đaõ đoïc xong, nhaän thaáy boä saùch raát höõu 

duïng, caùc taøi lieäu trong saùch coù theå giuùp ích cho caùc toâi con caùi Chuùa 

theâm loøng töï tin nôi lôøi Chuùa, đaët bieät cho nhöõng ngöôøi muoán truyeàn 

đaït thoâng đieäp cuûa Đöùc Chuùa Trôøi. 

                                                                Muïc sö Traàn Troïng Thuï 

                                                   Charlotte, North Carolina. USA 

       Chuùng toâi đaõ đoïc qua saùch‘GĐ306CH’vaø raát thích. Neân chuùng toâi 

quyeát định đeå 5 cuoán laøm quaø taëng cho 5 vị muïc sö taân phong trong 

naêm 2008 vöøa qua taïi Cam-Boát. Quí vị muïc sö naøy raát thích cuoán saùch 

đoù. Keøm theo đaây, vaøi taám hình chuïp caùc vị taân muïc sö đang nhaän 

nhöõng quyeån saùch naøy trong buoåi leã phong chöùc taïi Cam-Boát vöøa roài.                                                                

                                                     Muïc sö Tieán sĩ Traàn Đình AÙi, President 

                                                  Vietnamese Outreach International, USA   

      Caûm đoäi ôn Chuùa đaõ cho oâng aân töù vieát vaên vaø chịu khoù söu taàm 

taøi lieäu đeå vieát ra quyeån saùch “GĐ306CH.” Chuùng toâi đaõ đoïc qua nhaän 

thaáy raát höõu ích cho toâi tôù vaø con caùi Chuùa. Xin Ngaøi tieáp tuïc ban ôn 

treân oâng moïi maët, đeå oâng laøm ích lôïi cho coâng vieäc nhaø Chuùa. 

                                                                Muïc sö Chaâu Phuù Höôït 

                                                        St. Petersburg, Florida, USA 

      Tröôùc heát, chuùng toâi taï ôn Chuùa đaõ xöõ duïng oâng đeå thu thaäp nhieàu 

taøi lieäu raát coâng phu đeå hình thaønh saùch “GĐ306CH” naøy. Toâi coâng 

nhaän saùch thaät boå ích cho taát caû toâi con caùi Chuùa trong vieäc nghieân cöùu 

vaø hoïc lôøi Chuùa. Caàu xin Ba Ngoâi Đöùc Chuùa Trôøi tieáp tuïc ban ôn treân 
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oâng, đeå coù theå nghieân cöùu bieân soaïn theâm nhöõng taøi lieäu khaùc goùp 

phaàn đaéc löïc vaøo vieäc hoïc hoûi Kinh Thaùnh. 

                                                        Muïc sö Tröông Hoaøng Đoâng 

                                                                     Tampa, Florida,USA                                                                                                                                                       

      Toâi thích noäi dung cuûa saùch. Neáu coù theå trong kyø taùi baûn, oâng neân 

boå tuùc theâm phaàn lyù leõ, đeå ngöôøi đoïc am töôøng caën keõ veà nhöõng vaán 

đeà thaàn hoïc. Toâi bieát oâng đaõ toán nhieàu coâng söùc đeå thöïc hieän quyeån 

saùch naøy. Caûm taï Chuùa đaõ duøng oâng trong vieäc maø đaùng leõ caùc toâi tôù 

Chuùa phaûi laøm töø laâu laø đoùng goùp caùc lôøi giaûi thích đaêng raûi raùc khaép 

caùc taäp san thaønh moät quyeån saùch, đeå höôùng daãn con caùi Chuùa hieåu 

bieát theâm veà lôøi Chuùa. Toâi seõ duøng taøi lieäu trong quyeån saùch naøy đeå 

hoïc taäp trong caùc buoåi thoâng coâng taïi gia vaø cuõng seõ duøng noù trong caùc 

buoåi phaùt thanh hay treân đaøi truyeàn hình maø toâi đang phuï traùch. 

                                                      Muïc sö Traàn Nhöït Thaéng 

                                                                            Annandale, Virginia,USA 

      Caùm ôn Chuùa đaõ cho oâng coù thì giôø vaø cô hoäi đeå soaïn thaûo quyeån 

saùch thaät höõu ích cho nhieàu ngöôøi muoán tìm hieåu đaïo cöùu roãi cuûa Cöùu 

Chuùa Gieâ-su Christ.    

                                                       Muïc sö Trịnh Thieáu Sinh 

                                                                      Pinellas Park, Florida, USA  

     Caùm ôn Chuùa cho oâng bieân soaïn saùch naøy. Toâi đaõ đoïc qua nhaän 

thaáy raát ích lôïi cho tín höõu vaø thaân höõu chöa tin Chuùa. 

                                                               Muïc sö Đaëng Linh Khoa 

                                                          Coäng Hoøa XHCN Vieät Nam 

      Saùch thaät quí, raát caàn cho söï tra cöùu vaø thuaän lôïi cho söï tìm hieåu. 

Saùch coøn giuùp môû mang coâng vieäc Chuùa. Xin Chuùa theâm söùc cho oâng 

đeå vieát theâm nhieàu saùch nöõa. 

                                                          Muïc sö Leâ Ngoïc Giao 

                                                                        Olympia, Washington, USA 

      Toâi caûm taï Đöùc Chuùa Trôøi đaõ duøng oâng vieát ra saùch naøy. Saùch vieát 

raát coâng phu, đoà soä vaø đaày đuû. Saùch raát toát cho ngöôøi haàu vieäc Chuùa ôû 

Vieät Nam. Saùch đaùp öùng đöôïc nhu caàu tìm hieåu cuûa ngöôøi Mieàn Baéc ít 

coù cô hoäi tieáp caän đaïo Chuùa maø toâi đaõ tieáp xuùc. Qua taùc phaåm naøy, 

nhieàu ngöôøi đöôïc phöôùc vaø danh Chuùa đöôïc toân cao. 

                                                            Muïc sö Thaân Vaên Tröôøng  

                                                                            Phoù Hoäi Tröôûng 

                                       Hoäi Thaùnh Baùp-tít Lieân Hieäp Vieät Nam 
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      Caùm ôn oâng đaõ boû coâng ra nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh quyeån saùch 

thaät söï coù giaù trị naøy. Saùch vieát toùm taéc ngaén goïn veà nhöõng gì ngöôøi tín 

höõu đang caàn. Saùch cung caáp kieán thöùc cô baûn trong coâng taùc chöùng 

đaïo vaø cuûng coá nieàm tin cho tín höõu ôû Vieät Nam. 

                                                                Muïc sö Nguyeãn Vaên Soi 

                                                                          Traø oân, Vieät Nam 

     Toâi nhaän thaáy saùch raát caàn cho cöïu vaø taân tín höõu ôû Vieät Nam. 

Saùch laø cuoán caåm nang tieän duïng cho con daân Chuùa vaø đaëc bieät cho 

nhoùm sinh vieân thaàn hoïc cuûa lôùp maø toâi đang phuï traùch. 

                                                                         Muïc sö Toâ An Haûi 

                                                                      Saøi-Goøn, Vieät Nam                                                                                                                               

      Saùch oâng vieát laø moät tuyeät taùc, toâi đoïc đi đoïc laïi ba laàn khoâng 

chaùn. Saùch giuùp toâi môû mang theâm kieán thöùc veà lôøi Chuùa. 

                                                             Cuï Thaïch Kim Taân  

                                                                  Los Angeles, California, U.S.A 

       Xin Chuùa ban phöôùc treân quyeån saùch maø oâng đaõ daøy coâng nghieân 

cöùu vaø soaïn thaûo thaønh moät taøi lieäu thaàn hoïc coù chaát löôïng. Saùch giuùp 

tín höõu vöõng tin nôi lôøi Chuùa. Nguyeän Chuùa khieán thaønh quaû naøy đeán 

đöôïc loøng moãi tín höõu đeå gia theâm đöùc tin cho đieàu chi coøn yeáu keùm.  

                                                                       Muïc sö Nguyeãn Thieän Trung 

                                                                           Springfield, Virginia,USA 

       Chuùng toâi caùm ôn Chuùa đaõ duøng söï nghieân cöùu cuûa oâng đeå laøm 

taêng söï hieåu bieát vaø ích lôïi cho nhieàu ngöôøi. OÂng đaõ troàng moät boâng 

hoa xinh đeïp trong khu vöôøn vaên phaåm Cô ĐoácVieät Ngöõ. 

                                                                              Muïc sö Mai Höõu Phöôùc 

                                                                                   Knoxville, Tennessee 

         Theo yù rieâng cuûa toâi thì cuoán saùch naøy giuùp ích raát nhieàu cho tín 

höõu, đeå nghieân cöùu nhöõng đeà taøi coù lieân quan đeán Kinh Thaùnh. Saùch 

cuõng giuùp ích toâi raát nhieàu khi caàn tìm nhöõng chi tieát đeå soaïn moät soá 

baøi giaûng. 

                                                                            Muïc sö Đoaøn Vaên Thaïnh 

                                                                    Eden Prairie, Minnesota, USA 

       

Ngaøy 28/2/2010 toâi möôïn đöôïc quyeån saùch “GĐ306CH” cuûa oâng 

vieát. Toâi raát caûm phuïc söï kieân nhaãn tìm toøi tỉû mỉ roû raøng cuûa oâng. Đoïc 

cuoán saùch naøy toâi đöôïc bieát raát nhieàu đieàu maø baáy laâu nay toâi mong 
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đöôïc bieát, nhöng chöa bieát. Caùm ôn Chuùa cho oâng laøm đöôïc đieàu maø 

ngöôøi khaùc khoâng laøm đöôïc. 

                                                                                          OÂng Töø Minh Ha ø 

                                                              Tín höõu Coâng Giaùo, Thị xaõ Pleiku 

Caùm ôn oâng đaõ đeå nhieàu thôøi giôø, coâng söùc vaø taâm trí cuûa  mình 

đeå nghieân cöùu, bieân soaïn vaø vieát neân quyeån saùch thaät ích lôïi naøy. 

Nguyeän xin Chuùa tieáp tuïc ban theâm ôn söùc cho oâng treân con đöôøng 

theo Chuùa vaø phuïc vuï Ngaøi. 

                                                    Muïc sö Tieán Sĩ ÖÙc Chieán Thaéng 

                                                              Pensacola, Florida,USA 

        Saùch chöùa đöïng nhieàu đieàu raát höõu ích. Saùch coù giaù trị cho nhieàu 

đoái töôïng veà khía caïnh cuûa nieàm tin vaø toân giaùo. Chaéc chaén taùc giaû 

phaûi hy sinh nhieàu taâm löïc môùi hoaøn thaønh taùc phaåm cô đoác quí giaù nhö 

vaäy. Caàu xin Chuùa ban ôn boå söùc laïi cho taùc giaû đeå tieáp tuïc đoùng goùp 

nhieàu taùc phaåm cô đoác quí giaù khaùc. 

                                                                                  Muïc sö Traàn An Ninh 

                                                                                   Ontario, Gia-Naõ-Đaïi 

        Caùm ôn Chuùa đaõ duøng oâng đeå vieát cuoán saùch naøy. Đaây laø coâng 

vieäc đoøi hoûi phaûi coù loøng kieân nhaãn lôùn vaø söï tìm kieám heát loøng. Cuoán 

saùch naøy chöùa đöïng nhieàu kieán thöùc toát veà lịch söû Cô Đoác Giaùo giuùp 

cho ngöôøi đoïc hieåu roõ hôn đieàu maø söù đoà Giaêng caên daën trong I Giaêng 

4:1-3. Toâi tin raèng nhöõng ai đaõ đoïc vaø hieåu saùch naøy thì seõ xaùc định 

vöõng vaøng đöùc tin cuûa mình nôi Đöùc Chuùa Gieâ-su Christ veà vaán đeà 

khoâng phaûi laø toân giaùo hay heä phaùi maø laø moái töông giao cuûa moãi 

ngöôøi vôùi Chuùa. 

                                                                              Muïc sö Buøi Huy Toaøn 

                                                                                Ontario, Gia Naõ Daïi 

      Chuùng toâi thaät vui baùo tin cho oâng bieát cuoán saùch 

“GĐ306CHCTHCĐ” phaùt haønh ôû Vieät Nam đöôïc toâi tôù vaø con caùi 

Chuùa đaùnh giaù toát. Toâi vöøa cho in theâm 1.000 cuoán nöûa, vì kyø xuaát baûn 

laàn đaàu 1.000 cuoán đaõ baùn heát trong moät thôøi gian ngaén. Chuùng toâi raát 

vui taï ôn Chuùa vaø caùm ôn taùc giaû. 

                                                                               Muïc sö AÂu Quang Vinh 

                                                           Toång Thö Kyù, Ban Trị Söï Toång Hoäi 

                                               Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam (Mieàn Baéc) 
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           Để khi sách tái bản được hoàn hảo hơn, xin quí  

        vị gởi lời phê bình đến tác giả theo địa chỉ như sau: 

 

                                       Diệp Dung 

                      Email: kltd1961@yahoo.com 

 

                              Chân thành cám ơn 
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