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Lời Giới -Thiệu
CON ĐƯỜNG GIẢI-THOÁT là quyển sách nổi bật trong các
loại sách Cơ-đốc- giáo. Sách bán rất chạy ngay từ lần ấn-hành đầu
tiên bằng Anh-ngữ, vào năm 1890. Từ đó số độc-giả càng ngày càng
cao. Các nhà xuất-bản đã phát-hành hàng triệu quyển, cho lưu-hành
khắp thế-giới với các bản dịch của tám mươi lăm ngôn-ngữ khác
nhau.
CON ĐƯỜNG GIẢI — THOÁT đưa độc-giả đến Đấng có thể
thỏa-mãn mọi nhu- cầu của tâm-hồn. Quyển sách nầy là chỉ-đạoviên chắc-chắn, giúp những bàn chân e-ngại, ngập — ngừng đầy
hoài — nghi mạnh bước trên con đường bình — an. Nó chỉ cho
[6] con người đến nhịp cầu nồi liền giữa hai đầu cầu — thiên-đàng và
hạ-giới — đã bị tội-lỗi xen vào ngăn-cách bấy lâu nay. Nó hướng-dẫn
từng nấc một cho những ai tìm-kiếm sự công- bình và nét trọn-lành
trong bản-tánh. Nó giúp ta hưởng cái kinh-nghiệm quí-báu trong
Đấng Christ và đưa ta đến sự đầu — phục Chúa hoàn-toàn.
Sỡ-dĩ nỏ có ảnh — hưởng lớn — lao như vậy vì nó phát-xuất từ
ngòi bút của bà Ellen G. White (1827-1915), một người hiến-dâng
trọn đời cho công-việc của Đức Chúa Trời. Bà từng đến tận nơi để lo
việc Chúa ở Âu, Mỹ, Úc-châu. Mỗi lần bà giảng — dạy có hằng ngàn
người đến nghe. Tác-phẩm của bà đã ấn — hành trên 50 quyển vừa
lớn vừa nhở trong các lãnh-vực quan-trọng như tôn- giáo, giáo-dục,
sức-khỏe, gia-đình, đời sống Cơ-đốc thực-hành v.v...
Cho ấn-hành bản dịch Việt-ngữ nầy, chúng tôi mong được góp
một phẩn nhỏ vào tủ sách Cơ-đốc-giáo để đem sứ-mạng bác-ái và
nhân-từ đến mọi tâm-hồn đang khao- khát chân-lý.
GIÁO HỘI CƠ-ĐỐC PHỤC-LÂM
[7]
[8]
[9]
iv

TỰA
“Hãy đến cùng Ta”, lời thỉnh — mời phát-xuất từ lòng bác-ái
của Đấng Cứu-Thế êm rót vào tai những đứa con xa- lạc khỏi nẻo
thẳng ngay của Đức Chúa Trời. Những kẻ tận đáy lòng muốn tìm
sự giúp-đỡ, sẽ gặp được trong Đức Chúa Jêsus. Trong sự giúp-đỡ
ấy có cả sự thúc- giục người quay bước trở vể nhà Cha. Người ta
thường nêu lên câu hỏi như sứ- đồ Thô-ma xưa kia: “Làm sao con
biết đường được?” Nhà Cha dường như xa- xôi quá mà con đường
có vẻ khó đi và bất định. Như vậy những bước nào là bước đường
đưa về nhà?
Quyển sách nhỏ nầy bộc — bạch sứ- mạng của nó. Nó chỉ con
người đến Đức Chúa Jêsus là Đấng duy-nhất thỏa-đáp được mọi
nhu-cầu của tâm-hồn. Nó hướng những bàn chân ngập — ngừng và
dừng bước mau đến “con đường bình-an”. Nó dẫn những người tìm
sự công-bình và nét trọn- lành trong bản-tánh đi từng bước một trên [10]
nẻo đường đời sống tín-giáo, đến nguồn phước đầy tràn mà người
ta chỉ có thể tìm được bởi lìa — bỏ bản — ngã, bởi lòng trông-cậy
không chút giao-động nơi ơn cứu-chuộc, nơi năng-lực gìn-giữ của
Bạn thiết của mọi tội-nhân. Lời chỉ-dẫn trong những trang sách này
đã đem đến niềm an- ủi và hy-vọng cho biết bao tâm-hồn phiềnmuộn, làm cho những người theo Chúa mạnh bước với lòng đầy tintưởng và vui-tươi trong dấu chân của Đấng Lãnh- đạo thiên-thượng
của họ.
Khi Gia-cốp sự tội-lỗi mình đã cắt đứt mối thông-công với thiênđàng, lúc thể-xác quá mệt-mỏi chán-chường, Gia- cốp nằm chiêm
— bao thấy một cái thang bắt xuống từ trời. Con Đường Giải-Thoát
đã bày ra trước mắt ông. Mối liên-lạc giữa đất và trời đã được táithiết.
Chúng tôi thành-thật cầu-mong sự hiện thấy cùng những lời
êm-ái đầy an-ủi chứa-chan hy-vọng đã được thốt ra cho kẻ lãng-du
xưa kia thế nào, cũng hiện ra cho các độc-giả thân-yêu của tập sách
nhỏ nầy thế ấy.
v
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Nhà Xuất-Bản
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CHƯƠNG 1: LÒNG BÁC ÁI CỦA ĐỨC CHÚA
TRỜI
VẠN-VẬT cũng như Kinh-Thánh đều chứng- minh tình-yêu của
Đức Chúa Trời. Thiên- Phụ của chúng ta là nguồn-gốc cúa sự sống,
sự khôn-ngoan và vui-mừng. Hãy nhìn đến những nét mỹ-lệ và
nhiệm-mầu của vạn-vật. Hãy suy- tưởng đến mọi ứng-dụng kỳ-diệu
của chúng cho mọi nhu-cầu và hạnh-phúc chẳng riêng cho loài người
mà cho mọi sinh-vật dưới thế. Ánh sáng mặt trời và giọt mưa rơi
làm đất tươi mới đầy vui-vẻ. Đồi cao, biển cả, đồng xanh đều thầm
nhắn- nhủ với ta về tình yêu cúa Đấng Tạo-Hóa. Chính Đức Chúa
Trời là Đấng cung- cấp mọi nhu-cầu hằng ngày cho mọi loài thọ-tạo. [16]
Tác-giả Thi-thiên đã có những vần-thơ tuyệt-mỹ rằng:
“Con mắt muôn vật đều ngửa-trông Chúa,
Chúa ban cho chúng đồ-ăn tùy theo thì.
Chúa sè tay ra.
Làm cho thỏa nguyện mọi loài sống.”
Thi-thiên 145:15, 16.
Đức Chúa Trời đã tạo nên con người hoàn- toàn thánh-khiết
và hạnh-phúc, mặt đất tốt tươi khi vừa ra khỏi bàn tay của Đấng
Tạo-Hóa, không hề mang vết-tích của sự hư-hoại cũng không hề
có bóng của sự rủa-sả. Chính sự vi-phạm luật-pháp của Đức Chúa
Trời — tức là luật-pháp yêu-thương — đã đem đến mọi khổ-hạnh
và chết-chóc. Tuy- nhiên, giữa mọi lao-khổ là hậu-quả của tội-lỗi,
tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày-tỏ sáng rỡ. Kinh-Thánh có
chép rằng: “Đức Chúa Trời rủa- sả đất vì loài người.” Sáng-thế-ký
3:17. Những gai-gốc và chà-chuôm — những gian-lao thử-thách
đã làm cuộc sống của con người đầy lo-âu, vất- vả — được sanh
ra vì lợi-ích cho người trong chương-trình đào-luyện cần-thiết của
Đức Chúa Trời để nâng-đỡ họ ra khỏi sự đồi bại và tàn-úa do tội-lỗi
gây nên. Thời-gian tuy đã vấp-phạm nhưng đời không phải chỉ đầy [17]
7
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sầu-đau khóc-hận. Chính trong thiên-nhiên đã có những sứ-mạng
an-ủi và tràn-trề hy-vọng. Chà-chuôm đã nở hoa và hương thơm đã
bao-trùm gai-gốc.
Câu “Đức Chúa Trời là tình yêu” đã được viết lên trên mỗi nụ
hoa hàm-tiếu và trong mỗi ngọn cỏ xuân-thì. Các loài chim đáng yêu
vang-dội từng không với điệu hoan-ca; những đóa hoa mảnh- mai,
rực sắc, tòa hương ngào-ngạt khắp nơi; cây to hùng-vĩ, cành lá sumsuê trong chốn rừng già với màu xanh tươi muôn thuở — tất-cả đều
biểu-lộ sự chăm-lo âu-yếm của Đức Chúa Trời với lòng khao-khát
muốn bầy con Ngài được vui-vẻ.
Lời Đức Chúa Trời đã bày-tỏ bổn-tánh Ngài. Chính Ngài đã
truyền phán về tình yêu và lòng thương-xót vô — biên của Ngài.
Khi Môi-se khẩn- nguyện: “Xin Ngài cho con xem sự vinh-hiển của
Ngài”, Chúa đáp rằng: “Ta sẽ làm cho các sự nhân- từ Ta phát ra
trước mặt con “. Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18, 19. Đây là sự vinh-hiển của
Ngài. Chúa đi ngang qua mặt Môi-se, hô rằng: “Giê-hô-va! Giê- hôva! là Đức Chúa Trời nhân — từ, thương — xót, chậm giận, đầy-dẫy
ân-huệ và thành — thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian-ác, tội
[18] trọng, và tội-lỗi “. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6,7. Ngài “chậm giận, giàu
ơn” (Giô-na 4:2), vì Ngài lấy sự nhân-từ làm vui-thích.” (Mi-chê
7:18).
Chúa đã kết chặt lòng ta với lòng Ngài bằng hằng-hà-sa-số
chứng-cớ trong trời đất. Ngài đã tự bày-tỏ Ngài cho ta qua thiênnhiên và qua mối liên- kết sâu-nhiệm êm-ái nhất trần đời mà lòng
người có thể hiểu thấu. Tuy vậy, những sự việc ấy chỉ diễn-tả được
tình yêu của Ngài cách mù-mờ. Dầu mọi chứng-cớ dường ấy được
phô-bay, kẻ thù điều thiện vẫn làm mờ-tối tâm-thần loài người đến
nỗi họ nhìn lên Chúa với niềm sợ-hãi, họ nghĩ rằng Ngài là Đấng
nghiêm-khắc và cố-chấp. Sa-tan đã gây cho loài người tưởng-tượng
Đức Chúa Trời là nhân-vật có thái — độ khắc-nghiệt — một quan tòa
không hề thương-xót, một chủ nợ tàn-nhẫn. Nó hình-dung Đức Chúa
Trời là Đấng dò-xét soi- bới với cặp mắt ganh-tị, tìm mọi lỗi-lầm của
loài người để hành-phạt họ. Chính để phá tan bóng âm- u hãi-hùng
nầy, và để phô-bày cho thế-gian tình yêu vô-lường của Đức Chúa
Trời mà Đức Chúa Jêsus đã giáng-lâm để sống với người phàm.
Con Đức Chúa Trời đã giáng-lâm để bày-tó Đức Chúa Cha:
“Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là
Đấng đã giải- bày Cha cho chúng ta biết.” Giăng 1:18 “Ngoài Con
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và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không biết Cha”. [19]
Ma-thi ơ 11:27. Khi một môn-đồ Phi-líp — hỏi: “Lạy Chúa, xin chỉ
Cha cho chúng con”, thì Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi Phi- líp, Ta ở
cùng các con đã lâu thay, mà con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức
là thấy Cha. Sao con lại nói rằng; “Xin chỉ Cha cho chúng con”?
Giăng 14:8, 9.
Đức Chúa Jêsus giải-bày chức-vụ của Ngài ở thế-gian như thế
này:
Chúa đã xức dầu cho Ta đặng truyền tin-lành cho kẻ nghèo; Ngài
đã sai ta để rao cho kẻ bị cấm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ hà-hiếp
được tự-do: Và để đồn ra năm lành của Chúa.” Lu-ca 4:19.
Đây là công — việc của Ngài. Ngài đi ra làm điều thiện, để chữa
lành những kẻ bị Sa-tan áp- bức. Lúc bấy giờ có những làng-mạc mà
người ta không hề nghe một tiếng rên-siết bởi bịnh-tật, vì Chúa đã
đi qua và chữa lành mọi tật — bịnh rồi.
Việc làm Ngài là chứng-cớ của thiên-chức Ngài. Lòng bác-ái,
mối từ-tâm và sự cảm-thương đều được bộc-lộ trong mỗi hành-vi
của Ngài và lòng Chúa chứa-chan mối cảm-thông ưu-ái đối với concái loài người. Ngài mặc lấy hình-hài của người cốt để hiểu thấu mọi [20]
nhu — cầu của con người. Những kẻ nghèo-khó đơn-sơ nhứt không
hề thấy sợ-hãi Ngài” Ngay đến trẻ thơ cũng bị thu-hút lại với Chúa.
Chúng thích leo ngồi trên gối mà nhìn vào nét mặt trầm-tư chan-hòa
tình yêu của Ngài.
Đức Chúa Jêsus không hề giấu bớt một chút lẽ-thật nào cả,
nhưng Ngài luôn thốt ra trong ưu- ái. Trong mọi sự giao-tiếp với
dân chúng, Ngài đều tỏ thái-độ khéo léo và nhã-nhặn. Chúa không
hề sổ-sàng, không hề nói một lời nghiêm-khắc cách vô cớ, không
hề làm tổn-thương vô-ích một linh-hồn nhạy cảm. Chúa không chỉ
— trích sự nhu — yếu của con người. Ngài nói ra sự thật nhưng luôn
đượm tình yêu. Ngài lột mặt nạ sự giả-hình, tố- giác lòng bất-tín
và phạm-pháp; nhưng mỗi lần khiển-trách, lệ thương luôn nghẹn
lời Ngài. Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem là thành Chúa yêu vì
nó phủ-nhận Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Họ đã chối-bỏ
Chúa là Đấng Cứu-Thế, nhưng Ngài vẫn thương-xót, trìu-mến họ.
Đời sống Chúa là một đời tận tụy hy-sinh vị-tha. Trước mặt Ngài
mọi linh-hồn đều quí-báu. Trong khi mang lấy phẩm — cách thiên
— thượng, Ngài vẫn âu-yếm nghiêng mình trước mỗi gia-nhân của
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Đức Chúa Trời. Ngài thấy trong mỗi người một linh — hồn sa-ngã
[21] mà Ngài có sứ-mạng cứu-vớt họ.
Bản-tánh Đức Chúa Jêsus được bày-tỏ trong đời sống Ngài là
như vậy. Đây cũng là bản-tánh của Đức Chúa Trời. Dòng suối từ-bi
tuôn tràn từ lòng Đức Chúa Cha, qua Đấng Christ, để thấm-nhuần
nhân-loại. Đức Chúa Jêsus, tức Đấng hiền-lành, tức Chúa Cứu-thế
đầy lòng thương-xót, là Đức Chúa Trời “tỏ ra trong xác-thịt.” 1
Ti-mô-thê 3:16.
Chính vì để cứu-chuộc chúng ta mà Đức Chúa Jêsus đã giánglâm để sống, chịu thương-khó và chịu chết. Ngài đã trở nên “người
đau-khổ” để chúng ta hưởng vui-vẻ đời-đời. Đức Chúa Trời đành
lòng để cho Con yêu-dấu của Ngài là Đấng đầy ơn cùng lẽ thật
lìa miền vinh-hiển khôn tả đến thế-gian tàn-úa vì tội-lỗỉ, âm-u bởi
bóng sự chết và rủa-sả. Ngài đành để Con Ngài lìa bỏ chốn yêuthương bên lòng Ngài, từ-chối sự sùng-kính của thiên-sứ để chịu mọi
nhục-nhã, sỉ-vả, chưởi-mắng, thù-hằn và giết chết. “Bởi sự sửa-phạt
Người chịu chúng ta được bình-an, bởi lằn roi Người chúng ta được
lành bịnh.” Ê-Sai 53:5. Hãy nhìn xem Ngài lúc ở trong đồng vắng,
trong vườn Ghết-sê-ma- nê, trên thập-tự-giá! Kìa, Con tinh-sạch của
Đức Chúa Trời đã tự mang lấy mọi gánh nặng của tội-lỗi. Đấng vốn
là một với Đức Chúa Trời đã cảm thấy sự phân-cách ghê-gớm giữa
[22] Đức Chúa Trời và người ta do tội-lỗi gây ra, để buột miệng kêu lên
tiếng đau-thương: “Đức Chúa Trời con ôi! Đức Chúa Trời con ôi!
Sao Ngài lìa bỏ con”? Ma-thi-ơ 27:46. Chính gánh nặng tội — lỗi
cùng sự kinh-khiếp tột cùng của nó, và sự cảm thấy bị phân- cách
khỏi Đức Chúa Cha đã làm cõi lòng Con Đức Chúa Trời tan-nát.
Nhưng sự hy-sinh to-tát nầy mà Đức Chúa Jêsus đã chịu lấy
không phải để gợi tấm lòng yêu- thương của Đức Chúa Cha đối với
nhân-loại, cũng không phải để thúc-đẩy Ngài muốn cứu-vớt nhânloại. Không, không đâu! “Vì Đức Chúa Trời yêu- thương thế-gian
đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.” Giăng 3:16. Vì Đức Chúa Trời
yêu chúng ta không phải vì của lễ chuộc tội rất lớn mà chính vì
yêu chúng ta nên Ngài đã sắm sẵn của-lễ chuộc tội rất lớn ấy. Đấng
Christ là phương-tiện mà nhờ đó Đức Chúa Trời mới có thể tuôn-đổ
tình yêu vô- tận của Ngài trên thế-gian. “Đức Chúa Trời vốn ở trong
Đấng Christ, làm cho thế-gian lại hòa với Ngài”. 2 Cô-rinh-tô 5;
19. Đức Chúa Trời đồng chịu đau-đớn với Con Ngài. Trong cơn.
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thống-khổ nơi vườn Ghết-sê-ma-nê, lúc chịu chết trên cây thập-tự,
chính lòng bác-ái vô-hạn đã trả giá cứu- chuộc cho chúng ta.
Đức Chúa Jêsus từng thổ-lộ: “Nầy, tại sao Cha yêu Ta? Ấy vì Ta
phó sự sống mình để được lấy lại.” Giăng 10; 17. Chính là “Cha Ta [23]
rất mực yêu các con nên khi Ta phó mạng sống mình để cứu chuộc
các con thì Ngài lại yêu Ta hơn. Ta càng được Cha yêu thắm-thiết
hơn khi Ta phó mạng sống mình để trở nên người Bảo lãnh và Bảo
đảm bằng cách mang lấy mọi sự phạm-pháp cùng mọi hình-phạt cho
các con; bởi sự hy-sinh của Ta mà Đức Chúa Trời có thể vừa giữ
mực công-bình, vừa là Đấng xưng công-bình cho mọi kẻ tin Ta là
Jêsus vậy.”
Ngoài Con Đức Chúa Trời không ai có thể hoàn-thành nổi việc
cứu-chuộc chúng ta, vì chỉ một mình Đấng ở trong lòng Cha mới
có thể giải-bày Ngài ra. Chỉ một mình Đấng thấu — triệt chiều cao
và chiều sâu của lòng bác-ái Đức Chúa Trời mới diễn-tả tỏ-tường
được. Chỉ có lòng hy- sinh vô-tận của Đức Chúa Jêsus vì con người
vấp- phạm mới bày — tỏ nổi tình — yêu của Đức Chúa Cha đối với
nhân-loại chết mất nầy.
“Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian đến nỗi đã ban Con Một
của Ngài! “Ngài ban Con Ngài không phải để sống trong vòng nhân
— loại, mang tội-lỗi thay họ và chết thế cho họ thôi đâu, nhưng
để tự đặt mình Ngài vào mọi nhu cầu và quyền- lợi của họ. Đấng
vốn hiệp một với Đức Chúa Trời đã tự liên-kết với nhân-loại bằng
sợi dây không hề đứt mất. Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là [24]
anh em”. Hê-bơ-rơ 2:11. Đức Chúa Jêsus là Sinh-lễ, là Trạng-sư,
là Anh của chúng ta, mang lấy hình-hài con người mà đứng trước
ngôi Đức Chúa Cha, đời-đời hiệp một với giống người mà Ngài đã
cứu — chuộc — Ngài là Con-Người vậy. Ngài làm mọi việc ấy cốt
để nâng loài người lên khỏi địa-vị suy-đồi hư-mất của tội-lỗi, hầu
cho họ phản-chiếu tình yêu của Đức Chúa Trời và chung hưởng sự
vui-mừng thánh-khiết.
Cái giá đã trả để cứu-chuộc chúng ta, tức sự hy-sinh vô-tận của
Thiên — Phụ đã ban Con Ngài giáng phàm để chết cho chúng ta,
phải cho chúng ta một ý-niệm cao-cả và địa-vị của mình sẽ nhận
được trong Đấng Christ. Khi sứ-đồ Giăng được soi-dẫn để ngắm
xem chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của tình yêu của Đức Chúa
Cha đối với nhân- loại chết mất, sứ-đồ cảm thấy lòng đầy sùng-báỉ
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và kính-phục, không thể tìm được lời nào đủ nghĩa để diễn-tả sự
cao-cả và diệu-hiền của tình-yêu nầy, đành kêu lên: “Hãy xem Đức
Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu-thương dường nào mà chúng ta
được xưng là con-cái Đức Chúa Trời.” 1 Giăng 3:1. Cao-quí thay cái
giá-trị đã ban cho loài người! Vì phạm-pháp loài người đã trở nên
tôi-mọi của Sa-tan. Nhờ đức-tin trong của-lễ chuộc — tội của Đấng
[25] Christ mà con cháu A-đam được trở thành con- cái Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jêsus mặc lấy hình-thể loài người để nâng cao họ. Qua sự
chấp-nối của Đấng Christ mà con người tội — lỗi đáng được mang
danh-hiệu “con-cái Đức Chúa Trời”.
Thật là một tình yêu vô-đối!
Con của Vua Trời! Một lời hứa quí-báu thay! Thật là một luậnđề sâu-nhiệm mà ta suy-tưởng không cùng! Không gì sánh được
tình — yêu của Đức Chúa Trời đối với thế — gian không hề yêumến Ngài. Nếu ta suy-gẫm về điều ấy thì ý-tưởng có một năng-lực
chế-ngự trên tâm — hồn và đưa tâm-trí ta đầu-phục thánh ý của
Đức Chúa Trời. Chúng ta càng nghiên-cứu về thần-tánh của Chúa
trong ánh-sáng của thập — tự — giá, thì càng nhìn thấy lòng từ-bi,
âu-yếm, khoan-dung hòa lẫn vô-tư và công-bình, lại càng thấy rõ
hơn nữa hằng-hà-sa-số chứng-cớ của một tình yêu vô bờ-bến củng
một sự cảm-thương vượt quá lòng thương — xót của một bà mẹ đối
[26] với đứa con lạc-loài vậy.
[27]

CHƯƠNG 2: CẦN CÓ MỘT ĐẤNG CỨU THẾ:
THOẠT — TIÊN con người được phú-bẩm với với những đặctính cao-quí và một trí-tuệ điều- hòa. Con người thật trọn-lành trong
thể xác và rất hòa-hợp với Đức Chúa Trời. Tư-tưởng họ thanh — cao.
Ý định họ thanh khiết. Nhưng vì không vâng lời mà mọi năng lực
của họ đã bị biến-đổi vì lòng ích-kỷ đã chiếm chỗ của vị-tha. Bản
chất của họ qua sự phạm pháp đã trở nên kiệt-quệ đến nỗi họ không
thể tự dùng năng lực của mình để chống — trả điều-ác. Họ đã chịu
khuất phục dưới Sa — tan, và nếu Đức Chúa Trời không đặc biệt
can thiệp vào, họ sẽ phải làm tôi mọi cho ma-quỉ đời-đời kiếp- kiếp. [28]
Mục-đích của kẻ cám-dỗ là làm hỏng kế-hoạch thiên-thượng trong
công-việc tạo-dựng loài người, biến cả thế-gian thành chốn bi-lụy,
hoang-vu, rồi nó sẽ vu-cáo rằng mọi khôn-nạn nầy là kết — quả cúa
việc Đức Chúa Trời dựng nên loài người.
Trong tình-trạng vô — tội, loài người đã sống trong sự thôngcông hạnh-phúc với Đấng mà “trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí
— báu về khôn-ngoan và thông-sáng.” Cô-lô-se 2:3. Nhưng sau khi
phạm tội rồi họ không còn thể nào tìm thấy niềm vui trong thánhkhiết nữa, nên tìm cách lẫn tránh Đức Chúa Trời. Đó là trạng-thái
của những tâm-hồn chưa đổi mới. không hòa-hợp với Đức Chúa
Trời cũng không cảm thấy hân-hoan trong việc giao-thông với Ngài.
Tội-nhơn không thể cảm thấy sung — sướng trước sự hiện — diện
của Đức Chúa Trời, cũng không thể dung-hợp được với các thánhnhân. Giả- sử như nếu họ được phép vào sống trên thiên — đàng, họ
không thể cảm thấy phước-hạnh. Tinh- thần vị-tha đang chế-ngự nơi
ấy là nơi mà mọi con tim hòa đáp với lòng bác-ái vô tận, cũng không
thể nào rung-cảm được tơ-lòng họ. Những tư-tưởng, dục-vọng và
động-lực của họ khác hẳn với người ở chốn ấy. Họ sẽ là nốt nhạc
lạc diệu trong trường âm-thanh tuyệt-mỹ của thiên-đàng. Đôi với
họ, thiên-đàng là nơi khổ — hình. Họ sẽ tìm cách lẩn trốn Đấng là
nguồn sáng, và là niềm-vui bất- tuyệt của chốn ấy. Kẻ ác bị loại ra [29]
khỏi thiên-đàng không phải là một bản án độc-đoán của Đức Chúa
Trời; nhưng chính họ đã tự loại mình ra vì không đủ điều-kiện để
13
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sống vui nơi ấy. Sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời đối với họ là ngọn
lửa thiêu nuốt. Họ sẽ nghinh đón sự hủy-diệt để khỏi nhìn thấy Đấng
đã chết để cứu-chuộc họ.
Tự mình chúng ta không thể nào thoát khỏi hố sâu của tội-lỗi
mà chúng ta đang bị chìm-đắm trong ấy. Lòng chúng ta chỉ toàn
điều ác và hại thay, ta không thay-đổi nó được. “Ai có thể từ sự ô-uế
mà lấy ra được điều thanh-sạch? Chẳng một ai!” Gióp 14:4. “Sự
chăm về xác-thịt nghịch với Đức Chúa Trời: bởi nó không phục dưới
luật-pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.” Rô-ma 8:7.
Giáo-dục, văn-hóa, việc rèn-luyện ý- chí, sự nổ lực của nhân-loại
thảy đều có lãnh-vực riêng của nó, nhưng đều vô hiệu. Chúng có
thể gây nên thái-độ đứng-đắn bề ngoài nhưng không sao thay-đổi
lòng người được, vì chúng không thể tinh-luyện mọi nguồn sống.
Phải có một năng-lực hoạt-động từ bên trong, một nguồn sống mới
từ trên cao ban xuống để đem loài người từ trạng- thái tội-lỗi đổi
thành thánh-khiết. Năng — lực ấy chính là Đức Chúa Jêsus. Chi có
ân-điển Ngài mới làm sống lại nổi mọi quan-năng của tâm-hồn, để
[30] hướng về Đức Chúa Trời và sự thánh-khiết.
Đấng Cứu-Thế đã phán: “Nếu một người không sanh lại từ trên
cao — ngoại trừ khi người nhận được một tấm lòng mới, nguyệnvọng mới, mục- đích và động-lực mới để đưa họ đến nguồn sống
mới—thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời.” Giăng 3:3.
Cái ý-tưởng con người chỉ cần phát-triển “tánh bổn thiện” cúa mình
là sự lừa- dối nguy-hiểm. “Xác-thịt không nhận được những sự thuộc
về Thánh-Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy
như là sự rồ-dại, và không thể hiểu được, vì phải xem-xét cách thiêng
— liêng”. 1 Cô 2:14. “Chớ lấy làm lạ về điều Ta đã nói với con.
Các con phải sanh lại”. Giăng 4:7. Kinh — Thánh có chép về Đấng
Christ thế nầy: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài
người.” Giăng 1:4. Ngài là “danh” duy-nhứt “ở dưới trời, để chúng
ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công-vụ Các Sứ-đồ 4:12.
Nhận ra lòng nhân-từ trìu-mến của Đức Chúa Trời, nhìn thấy
tình ưu — ái của bản-tánh Ngài không; chưa đủ. Phân-biệt được sự
khôn-sáng và công-bình của luật-pháp Ngài cùng thấy rõ luật- pháp
ấy được lập trên nguyên — tắc trường — cửu của tình yêu, cũng
chưa đủ. Sứ — đồ Phao — lô đã thấy rõ mọi điều ấy khi thốt lên:
“Tôi nhận biết luật-pháp là tốt-lành... luật-pháp là thánh, điều- răn
[31] cũng là thánh, công bình và tốt-lành “. Nhưng ông lại tiếp thêm với
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tâm-hồn chua-xót và tuyệt- vọng: “Tôi là tánh xác-thịt đã bị bán cho
tội-lỗi.” Rô-ma 7:16, 12, 14. Ông hết lòng trông — mong để được
thánh sạch, công-bình, là thứ mà ông không thể nào đạt được với sức
— riêng mình, ông mới than rằng: “Khốn-nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi
thoát khỏi thân-thể hay chết nầy?” Rô-ma 7:24. Đó là tiếng kêu than
phát-xuất từ những tâm-hồn nặng trĩu vì ,tội-lỗi ở bất-cứ thế-đại nào.
Và đây là câu trả lời chung cho mọi tâm-hồn đau-thương thống- hối
ấy: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội-lỗi thế-gian
đi.” Giăng 1:29.
Thánh-Linh Đức Chúa Trời đã dùng biết bao hình bóng để minhhọa lẽ-thật nầy và phô-bầy rõ cho những linh-hồn đang khao — khát
được giải- phóng khỏi gánh nặng tội-lỗi.
Sau khi lừa-dối Ê-sau, Gia — cốp bỏ nhà chạy trốn, lòng mang
nặng mặc-cảm tội -lỗi. Thân cô- đơn trên bước lạc-loài, tự biệt lập
khỏi mọi nguồn thân-yêu nhất của cuộc đời, một ý-tưởng trào dâng
để đè-nén mọi ý-tưởng khác trong tâm-hồn Gia- cốp, là niềm sợ-hãi
vì tội-lỗi mà mình bị tách khỏi sự giao-thông với Đức Chúa- Trời
và bị loại bỏ khỏi thiên-đàng. Mang nặng nỗi ưu-tư không nguôi,
Gia-cốp nằm dài trên mặt đất trần để nghỉ ngơi giữa chốn cô-tịch [32]
với đồi non tứ phía và sao sáng lấp-lánh từng không. Trong giấc ngủ
ông thấy một luồng sáng lạ-lùng rạng chiếu. Từ cánh đồng — nơi
Gia-cốp đang nằm — có một cái thang cao vút bắt lên tận cửa trời,
có thiên-sứ đi lên đi xuống vô cùng rộn-rịp. Trong khi ấy, giữa vầng
hào — quang rực-rỡ trên trời, một giọng nói, một sứ-điệp ủy-lạo và
đầy hy-vọng ban xuống cho Gia-cốp. Điều ấy tỏ rõ cho Gia-cốp rằng
chỉ có một Đấng Cứu — Thế mới thỏa-mãn được mọi khao-khát
của linh-hồn ông. Lòng tràn-ngập hân-hoan và biết ơn khi nhìn thấy
có một con đường vạch sẵn cho ông — một tội-nhân xấu — xa
— là nhờ đó ông lại được giao- thông với Đức Chúa Trời. Cái thang
huyền — bí trong giấc mộng của Gia-cốp chính là Đức Chúa Jêsus,
là phương-tiện giao-thông duy — nhứt giữa Đức Chúa Trời và loài
người.
Đức Chúa Jêsus đã nhắc đến cũng chính hình- bóng nầy, khi
Ngài đàm- luận với Na-tha-na-ên. Ngài nhấn-mạnh: “Các con sẽ
thấy trời mở ra, và thiên-sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con
Người.” Giăng 1:51. Loài người đã tự tách xa Đức Chúa Trời bởi
sự bội-đạo, và hạ-giới bị lìa hẳn thiên-đàng. Giữa hai bên có một
vực thẳm và đã đoạn-tuyệt hẳn nhau. Nhưng nhờ Đấng Christ mà
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[33] hạ-giới được giao-thông với thiên — đàng trở lại. Đấng Christ đã
dùng công-đức của Ngài để bắt nhịp cầu qua vực thẳm do tội-lỗi gây
nên, nhờ đó các thiên-thần hộ mạng có thể liên — lạc với loài người.
Đấng Christ nối liền với loài người sa-ngã, yếu-đuối, và tuyệt-vọng
với nguồn quyền năng vô-biên của Đức Chúa Trời.
Nếu người ta xao-lãng cái Nguồn hy-vọng và là Nguồn cứu-trợ
của con người vấp — phạm, thì mọi ước-mơ tiến — bộ, mọi cố-gắng
để nâng — cao nhân-loại thảy đều ra vô-ích. Vì: “Mọi ân-điển tốtlành cùng sự ban cho trọn-vẹn” đều bởi Đức Chúa Trời ban xuống.
Gia-cơ 1:17. Nếu cách xa Chúa, con người không làm gì có được
đức-tánh cao- quí chân-thật cả, Chỉ có con đường duy-nhứt để đến
cùng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jêsus — Christ. Ngài nhìn-nhận
rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai
được đến cùng Cha.” Giăng 14:6.
Tấm lòng của Đức Chúa Trời hướng về con- cái Ngài ở hạ-giới
chứa-chan một mối tình mãnh- liệt, mạnh hơn cả sự chết. Khi sai
Con Ngài giáng thế, Đức Thánh-Linh đã tuôn-đổ mọi ơn — phước
thiên-đàng cho chúng ta trong Con ấy. Sự sống, sự chết và cầu thay
của Đấng Cứu-Thế, chức-vụ phục- dịch của thiên-sứ, sự kêu-gọi
[34] tha — thiết của Đức Thánh-Linh, mọi hành-động và chăm-gìn của
Đức Chúa Cha, sự chú ý không ngừng của các Đấng trên thiên-đàng
— thảy đều nhằm vào mục — đích cứu-chuộc nhân-loại.
Hãy cùng nhau lặng ngắm sự hy sinh tuyệt- vời đã thể-hiện cho
chúng ta! Hãy cùng nhau thử định giá công-lao và nghị-lực mà thiên
— đàng đã dùng để thâu-nhận lại kẻ bị chết mất cùng đưa họ trở về
nhà Cha. Không còn có động-lực nào mãnh- liệt hơn, cũng không
có tác-dụng nào to-tát hơn đã được đem ra xử-dụng. Những phần
thường rất lớn cho kẻ làm lành, sự vui-thỏa ở thiên-đàng, chung sống
với thiên-sứ, ở trong sự giao-thông và tình yêu của Đức Chúa Trời
và Con Ngài, sự nâng-cao và khai-hóa mọi năng — lực của chúng ta
trong cõi đời-đời; mọi điều ấy há không phải là điều khích-lệ để thúc
— đẩy chúng ta dâng lòng phụng-sự Đấng Tạo-Hóa và Cứu-Chuộc
ta sao?
Hơn nữa, sự phán — xét của Đức Chúa Trời chống lại tội-lỗi, tức
sự trừng-phạt không trốn- tránh được. Sự suy-đồi của cá-tánh chúng
ta và sự hủy-diệt cuối cùng, đều đã được chi rõ trong Kinh — Thánh,
để cảnh — cáo chúng ta tránh mọi công-việc làm của ma-quỉ vậy.
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Ta há không nên lưu — tâm đến lòng thương của Đức Chúa Trời
sao? Có còn việc chi mà Ngài không làm cho ta? Chúng ta hãy đặt [35]
mình vào mối tương-quan với Ngài là Đấng yêu chúng ta với mối
tình vô cùng sâu nhiệm. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp lấy cơ-hội và
phương — tiện đã dành sẵn, hầu có thể được biến — đổi theo hình
— ảnh của Chúa, để được phục — hồi vào vòng sứ thánh và sống
[36]
hòa-thuận với Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Con.
[37]

CHƯƠNG 3: SỰ ĂN NĂN
LÀM thế nào một người có thể được xưng là công-bình trước
mặt Đức Chúa Trời? Làm sao một tội-nhân được kể là trong-sạch?
Chúng ta chỉ có thể hòa-hợp với Đức Chúa Trời, với sự thánh-khiết
qua Đấng Christ. Nhưng phải đến cùng Cứu-Chúa bằng cách nào?
Ngày nay có biết bao người khi nhận thấy mình phạm tội, nêu lên
câu hỏi cũng như đoàn dân đông trong ngày lễ ngũ- tuần. Họ kêu
vang: “Chúng tôi phải làm chi?” Tiếng trả lời đầu-tiên của Phao
— lô là: “Hãy ăn-năn!” Công — vụ các Sứ-đồ 2:37, 38. Vào dịp
khác, cách đó ít lâu, sứ-đồ phán dạy: “Hãy ăn-năn và trở lại, đặng
[38] cho tội-lỗi mình được xóa đi.” Công-vụ 3:19. Sự ăn-năn gồm có
buồn-rầu về tội-lỗi đã phạm và chừa-bỏ tội ấy đi. Chúng ta không
thể nào từ-bỏ tội-lỗi nếu không nhận thấy tánh-cách tội-lỗi của nó;
và nếu không chừa bỏ tội-lỗi ra khỏi lòng chúng ta thì cuộc đời ta
chưa có sự cải-thiện thực sự.
Có biết bao người không hiểu bản-chất thật của sự ăn-năn. Hàng
muôn vạn người hối-tiếc vì họ đã phạm-tội và sẵn-sàng cải-cách đôi
chút thái- độ bề ngoài vì họ ngại cái quả-báo khốc-hại của tội-Iỗi
mình. Nhưng đó không phái là ăn-năn theo như Kinh — Thánh
dạy. Họ kêu than vì sự thống- khổ mình phải chịu chớ không phải
vì tội-lỗi. Đó là sự đau-đớn của Ê-sau khi thấy mình mất quyền
trưởng-nam vĩnh-viễn; là mối kinh-hoàng của Ba- la-am khi thấy
thiên-sứ với gươm trần đứng chận đường mình nên nhận tội- lỗi
để cứu lấy mạng sống mình chớ không hề có sự ăn-năn thuần-túy,
không hoán — cải mục-đích mình, cũng không ghê — tởm điều
ác. Sau khi phản-bội Chúa mình, Giu-đa ích- ca-ri-ôt thưa rằng:
“Tôi đã phạm-tội, vì nộp huyết vô-tội”. Ma-thi-ơ 27:4. Lời thú-tội
ấy phát — xuất từ một tâm-hồn tội-lỗi của Giu-đa, bởi linh-cảm
một sự hình-phạt kinh-khiếp và chờ-đợi một cuộc phán-xét đầy hãihùng. Nhìn thấy cái quả-báo dành sẵn cho mình, Giu-đa vô cùng
[39] khiếp-đảm nhưng không có cái buồn-rầu đau-đớn sâu tận đáy lòng
vì mình đã phản-bộỉ Con vô-tội của Đức Chúa Trời và đã từ chối
Đấng Thánh của Y -sơ-ra-ên. Pha-ra-ôn xưa kia, khi chịu hình-phạt
18
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của Đức Chúa Trời, đã nhìn-nhận tội mình để khỏi bị hình- phạt lâu
hơn, nhưng khi tai-họa vừa dứt, vua liền lại thách-thức Đức Chúa
Trời. Những người nầy kêu than vì hậu quả của tội-lỗi chớ không
phải than-khóc vì tội-lỗi.
Nhưng khi lòng người chịu ảnh-hưởng của Đức Thánh-Linh thì
lương-tâm họ bừng tỉnh, họ sẽ nhận thấy phần nào sự sâu-nhiệm và
thánh- khiết của luật-pháp Đức Chúa Trời, sẽ nhìn thấy nền-móng,
tiêu-chuẩn của quyền thống-trị của Ngài trên trời và cả dưới đất
nữa. Sự sáng “khi đến thế-gian soi sáng mọi người” Giăng 1:9, đã
chiếu sáng tận nơi kín-đáo nhứt của tâm-hồn, họ cảm thấy được sự
công-bình của Đức Giê-hô-va, rất kinh-khiếp vì sợ tội-lỗi dơ-dáy của
mình sẽ lộ ra trước mặt Đấng dò-xét lòng người. Họ thấy được tình
yêu của Đức Chúa Trời, sự đẹp-đẽ và thánh-khiết, nỗi vui-mừng của
sự tinh-sạch, họ bèn ước-ao sẽ được sạch tội-lỗỉ để được phục-hồi về
một mối của thiên-đàng.
Bài cầu nguyện của vua Đa-vít sau khi phạm tội tiêu-biểu cho
bản-chất của người hối lỗi. Sự ăn-năn của vua là sự ăn-năn tận đáy
lòng. Vua không tìm cách bào-chữa tội-lỗi, cũng không cố ý trốn- [40]
tránh sự hình-phạt đang đe-dọa mình trong bài cầu-nguyện của vua.
Đa-vít thấy sự vi-phạm mình quá lớn, linh hồn mình quá nhơ-nhuốc,
nên vô cùng kinh-tởm tội-lỗi. Vua cầu-nguyện không phải chỉ để
được tha tội mà thôi, lại cầu cho được tấm lòng trong-sạch. Vua
khao-khát được hưởng niềm vui thánh-khiết, được phục-hồi trong sự
hòa-hiệp và thông-công với Đức Chúa Trời. Vua đã cởi trút nỗi lòng
mình rằng:
“Phước thay cho người nào được tha sự vi-phạm mình,
Được khỏa-lấp tội-lỗi mình!
Phước thay cho người nào Đức Giê- hô-va
không kể gian-ác cho,
Và trong lòng không có sự giả-dối!”
Thi-thiên 32:1, 2.
Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương- xót con tùy lòng nhơn-từ của
Chúa,
Xin hãy xóa sự vi-phạm con theo sự từ-bi rất lớn của Chúa.
Vì con nhận-biết các sự vi-phạm con,
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Tội-lỗi con hằng ở trước mặt con ...
Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi con,
thì con sẽ được tinh-sạch;
Cầu Chúa hãy rửa con, thì con sẽ trắng hơn tuyết ...
Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng
trong con một lòng trong-sạch,
Và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay-thẳng.
Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa,
Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa,
Xin hãy ban lại cho con sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa,
Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ con ...
Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi con,
Xin giải con khỏi tội làm đổ huyết,
Thì lưỡi con sẽ hát ngợi-khen sự công, bình của Chúa.”
Thi-thiên 51:1-14.

Một sự ăn-năn như thế vượt quá sở-năng của con người, và chỉ
có thể nhận được do Đấng Christ — Đấng đã thăng-thiên — ban
cho con người mà thôi.
Chính đây là điểm mà nhiều người đã hiểu sai, và vì đó họ không
nhận được sự cứu-trợ mà Đấng Christ hằng mong-muốn ban cho
[42] họ. Họ nghĩ rằng họ không thể nào đến gần Đấng Christ nếu không
ăn-năn trước, mà sự ăn-năn ấy dọn đường cho sự tha tội. Đành rằng
sự ăn-năn phải đi trước sự tha tội, vì chỉ có tấm lòng đau thương
tan-nát mới cảm thấy cần Đấng Cứu-Thế, nhưng tội-nhân có cần
chờ đợi mình ăn-năn trước đã, rồi mới đến cùng Đức Chúa Jêsus
chăng? Sự ăn- năn phải chăng là một chướng-ngại-vật ngăn-cản giữa
tội-nhân và Cứu-Chúa?
Kinh-Thánh không hề dạy rằng tội-nhân phải ăn-năn trước khi
tiếp-nhận lời thỉnh-mời của Đấng Christ: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi
và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên-nghỉ”.
Ma-thi-ơ 11:28. Chính cái đức-độ phát- xuất từ Đấng Christ hướngdẫn con người đến sự ăn-năn thật. Sứ-đồ Phi-e-rơ giải-tỏ vấn-đề nầy
trong lời chứng của ông với dân Y-sơ-ra-ên như vầy: “Đức Chúa Trời
đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, là Vua và Cứu-Chúaỹ để ban
lòng ăn-năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra ên”. Công-vụ 5:31. Nếu
không có thần-linh của Đức Chúa Trời thức-tỉnh lương-tâm, chúng
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ta không thể nào ăn-năn được, cũng như không có Đấng Christ thì
chúng ta không thể được tha tội vậy,
Đấng Christ là nguồn-gốc của mọi xung-lực chân-chánh. Ngài
là Đấng duy nhứt có thể gieo vào lòng người sự thù ghét tội-lỗi. Mọi [43]
khao khát để đạt chân-lý và thánh-sạch, mọi sự nhận xét về tìnhtrạng tội-lỗi chúng ta đều là bằng-chứng chỉ rằng Thánh — Linh
Ngài đang hành — động trong lòng chúng ta.
Đức Chúa Jêsus đã phán: “Khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta
sẽ kéo mọi người đến cùng Ta”. Giăng 12:32. Tội-nhân phải nhìn
thấy Đấng Christ tức Đâng Cứu-Thế chịu chết để chuộc tội- lỗi cho
thế-gian, và khi chúng ta nhìn xem Chiên- Con của Đức Chúa Trời
bị treo trên cây thập-tự, bấy giờ sự huyền-bí về chương-trình cứu-rỗi
bắt đầu lóe sáng trong tâm-trí chúng ta và sự trọn-lành của Đức Chúa
Trời dẫn chúng ta đến sự ăn-năn. , Đức Chúa Jêsus đã bày-tỏ tình
yêu không thể am- tường nổi khi Ngài chết thay cho tội-nhân; và khi
tội-nhân nhìn thấy tình yêu này, lòng họ mềm dịu lại, một ấn-tượng
tốt-đẹp ghi sâu vào tâm-trí họ làm cho họ phải ăn-năn lỗi-lầm mình.
Đành rằng đôi khi con người cảm thấy hổ-thẹn về đường lối
tội-lỗi mình và chừa-bỏ mọi tập-quán xấu trước khi cảm thấy mình
bị thu-hút đến cùng Đấng Christ, nhưng mỗi khi vì thành-thật khaokhát để làm lành mà họ cố-gắng cải cách thì điều đó chính bởi
quyền-lực của Đấng Christ thúc-đẩy họ. Có một ảnh-hưởng mà họ
hoàn-toàn không hay biết đang hành-động trên tâm-hồn họ, làm cho [44]
lương-tâm họ bừng tỉnh và cuộc đời được cải-quá. Khi Đấng Christ
hướng cặp mắt họ đến thập-tự- giá Ngài để nhìn xem Đấng vì tội-lỗi
họ mà bị đâm, thì điều-răn của Đức Chúa Trời trở về cùng lươngtâm họ. Bấy giờ sẽ nhìn thấy cuộc đời gian-ác mình và tội-lỗi đã ăn
sâu trong lòng, họ mới bắt đầu có một khái-niệm về sự công-bình
của Đấng Christ, nên than rằng: “Tội-lỗi là cái gì mà nó lại đòi-hỏi
một sự hy-sinh dường ấy để cứu-chuộc tội-nhân? Có phải nó đòi-hỏi
tình yêu, sự thống-khổ và sĩ- nhục dường ấy để chúng ta khỏi chết
và được sự sống đời đời chăng?”
Tội-nhân có thể chống-trả lòng bác — ái nầy, có thể từ-chối
để khỏi bị lôi-kéo đến cùng Đấng Christ, nhưng nếu không chống
— trả, người sẽ được kéo đến nơi Ngài ngay. Chính sự hiểu-biết về
chương-trình cứu-rỗi sẽ đưa người đến chân thập — tự, khiến người
ăn — năn tội — lỗi mà chính tội-lỗi ấy đã gây nên sự thống-khổ cho
Con yêu- dấu của Đức Chúa Trời.
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Chính Đấng đang hành-động trên thiên-nhiên đang nhủ vào lòng
người, tạo cho họ một sự khao- khát không bày-tỏ được về điều mà
họ không có. Mọi vật trong thế-gian không thể làm mãn-nguyện
[45] họ được. Đức Thánh-Linh khẩn-cầu họ đi tìm thứ duy-nhứt có thể
ban cho họ sự bình-an và yên- nghỉ tức là ân-điển của Đấng Christ,
là niềm vui của sự thánh-khiết. Đấng Cứu-Thế luôn luôn cố- gắng
hướng tâm-trí con người ra khỏi dục-vọng của tội-lỗi, qua những
ảnh-hưởng hữu-hình hoặc vô-hình, và đưa họ đến những ân-phước
bất-tận mà họ có thể chiếm-hữu được nếu ở trong Ngài. Có một
sứ-điệp thiên-thượng gởi cho mọi tâm-hồn khao-khát đang tìm uống
cách vô-ích nơi hồ chứa nước hư nát của thế-gian rằng: “Ai khát, khá
đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không “.
Khải-huyền 22:17.
Nếu bạn là người thật lòng thiết-tha sự-vật tốt đẹp hơn thế-gian,
hãy nhận biết tiếng của Đức Chúa Trời đang phán cho lòng bạn. Hãy
cầu xin Ngài ban cho sự ăn-năn, khấn Ngài bày-tỏ Đấng Christ cho
bạn trong tình bác ái bao-la cùng sự thánh-khiết của Ngài. Những
nguyên tắc của Iuật-pháp Đức Chúa Trời—yêu Chúa và yêu nhânloại — đã thể-hiện trọn-vẹn trong đời sống của Đấng Cứu-Thế. Lòng
từ-bi và vị-tha là nguồn sống của tâm-hồn Ngài. Chính lúc chúng ta
ngắm xem Ngài, lúc sự sáng từ Cứu-Chúa chan-hòa trên chúng ta là
lúc chúng ta nhìn thấy mọi tộỉ-lỗi xấu- xa của lòng mình.
Chúng ta có thể tự tán-tỉnh mình như Ni-cô- đem xưa kia, rằng
[46] đời sống của chúng ta là đúng đắn, đạo-đức của chúng ta rất hợpthức, và nghĩ rằng mình không cần hạ mình xuống trước mặt Đức
Chúa Trời như những tội-nhân tầm-thường khác. Nhưng khi nào
hào-quang của Đấng Christ chiếu sáng vào tâm-hồn, chúng ta sẽ
thấy mình ô-uế đến chừng nào, sẽ nhận-thức cái động-1ực tư-kỷ,
sự thù-nghịch, chống-đối lại Đức Chúa Trời đã làm hoen-ố mọi
hành-động của đời ta. Bấy giờ chúng ta sẽ nhận biết sự công-bình
của chúng ta chẳng qua như một miếng giẽ rách dơ-dáy mà chỉ có
huyết của Đấng Christ mới rửa sạch mọi bẩn-nhơ của tội-lỗi và đổi
mới lòng ta theo hình-ảnh Ngài.
Một luồng hào-quang từ Đức Chúa Trời, một tia sáng trong-sạch
của Đấng Christ soi thấu tâm- hồn, làm mọi vết nhơ lộ rõ cách đauđớn và phô trần mọi kém-khuyết, mọi sự xấu-xa của tính-nết con
người. Nó bộc-lộ mọi cuồng-vọng trần-tục, sự bất-trung của lòng
người, cái khả-ố của đôi môi. Mọi hành-động bất-chính của tội-nhân,
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mọi sự vi- phạm Iuật-pháp Đức Chúa Trời đều được phô-bày ra trước
mặt họ, và tâm-thần họ sẽ bị buồn-rầu, khổ-sở vì sự dò-xét của Đức
Thánh-Linh. Họ tự kinh-tờm lấy mình khi nhìn thấy sự trong-sạch,
không tì-vết của bản-tánh Đấng Christ.
Khi tiên-tri Đa-ni-ên nhìn thấy sự vinh-hiển bao quanh vị thiênsứ được phái xuống cho ông, ông rất đỗi thẹn-thuồng vì cảm thấy sự [47]
yếu-đuối và bất-toàn của mình. Tiên-tri diễn-tả cái ảnh- hưởng của
khung-cảnh diệu-kỳ ấy bằng những lời lẽ nầy: “Thấy sự hiện-thấy
lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt tôi biến-sắc cho đến tái đi, và tôi
không còn sức nữa.” Đa-ni-ên 10:8. Một linh-hồn cảm-xúc như thế
sẽ chán-ghét tội-lỗi, ê-chề lòng vị-kỹ, và sẽ tìm-kiếm sự trong-sạch
trong tâm-hồn qua sự công-bình của Đấng Christ, vì sự trong- sạch
trong tâm-hồn hòa-hợp với luật-pháp Đức Chúa Trời và bản-tánh
Đấng Christ.
Sứ-đồ Phao-Iô nói: “Về sự công-bình của luật- pháp” như chỉ
quan-tâm đến hành-động bên ngoài thôi—thì ông “không chỗ trách
được.” Phi-líp 3:6. Nhưng khi phân-biệt tánh-cách thiêng-liêng của
luật-pháp, thì ông tự thấy mình là một tội-nhân. Nếu xét-đoán theo
văn-tự của luật-pháp như con người đem ứng-dụng cho đời sống
bên ngoài của họ, thì Phao-lô thật vô-tộỉ. Nhưng sau khi nhìn sâu
vào những giềng-mối thánh, ông thấy như Chúa thấy ông, nên ông
khiêm-nhường cúi đầu xưng tội mình ra: “Ngày xưa tôi không có
luật-pháp mà tôi sống, nhưng khi điều-răn đến, thì tội-lỗi lại sống,
còn tôi thì chết.” Rô-ma 7:9. Khỉ Phao-lô nhìn thấy bản-chất thiêngliêng của luật-pháp thì tội-lỗỉ hiện ra với mọi nét ghê-tởm của nó
và lòng tự- hào của ông cũng tan-biến đi. Đức Chúa Trời không kể [48]
mọi tội-lỗi đều đồng độ với nhau đâu ; nhưng Ngài cũng nhận-định
tội-lỗi với mức-độ trầm-trọng khác nhau cũng như con người thường
thẩm-định. Nhưng dưới tầm mắt của- con người thì tội nhỏ nầy,
hành-động lầm-lạc kia, có thể như không có gì đáng kể, mà trước
mặt Đức Chúa Trời không có tội nào là nhỏ-nhen cả. Sự phán-đoán
của con người là thiên-tư, là bất- toàn, nhưng Chúa thẩm-định mọi
sự đúng với thực trạng của nó. Kẻ say rượu bị khinh-rẻ và được người
ta bảo rằng tội của người đã làm cho người bị loại khỏi thiên-đàng;
trong khi đó người ta lại bỏ qua mọi kiêu-căng, ích-kỷ và tham-Iam.
Nhưng mọi việc ấy đều là tội-lỗi mà Đức Chúa Trời gớm- ghiết vô
cùng, vì thảy đều trái hẳn với lòng thiện của bản tánh Ngài, vì tình
yêu vị-tha là không-khí của vũ-trụ không phạm tội. Kẻ bị sa-lạc vào
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những tội trọng có thể cảm thấy xấu-hổ, khốn-khổ và cần ân-điển của
Đấng Christ; nhưng lòng kiêu-ngạo không cảm thấy những nhu-cầu
ấy, và đóng kín cửa lòng mình lại chống với Đấng Christ cùng nguồn
phước bất-tận mà Ngài ban cho họ.
Người thâu thuế khốn-khổ đã cầu-nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời,
xin thương-xót lấy con, vì con là kẻ có tội.” Lu-ca 18:13. Tự xem
mình như kẻ đại gian-ác và những người khác cũng không coi mình
[49] ra gì; nhưng người ta tự cảm thấy cái nhu-cầu của riêng mình, với
gánh nặng của tội-lỗi và nhục-nhã, người đến cùng Đức Chúa Trời
để cầu — xin sự thương-xót của Ngài. Cửa lòng người đã mở toang
để Thánh-Linh Đức Chúa Trời làm phép mầu giải-thoát người khỏi
quyền-lực của tội-lỗi. Trái lại, lời cầu-nguyện của người Pha-ri-si
khiêu-căng, tự cho rằng mình công-bình, đã đóng kín cửa lòng lại
khỏi ảnh-hưởng của Đức Thánh-Linh. Vì cớ xa cách Đức Chúa Trời,
người không tự nhận thấy sự nhơ-nhuốc của tội-1ỗi mình sánh với
nét trọn- lành của sự thánh-khiết thiên-thượng. Người không cảm
thấy thiếu-thốn gì cả, nên không nhận-lãnh được gì cả.
Nếu bạn nhận thấy tội-lỗi của mình, đừng chờ-đợi để tự mình
làm nên tốt hơn. Thứ hỏi trên đời có bao nhiêu người nghĩ rằng mình
được đủ trong-sạch để đến cùng Đấng Christ? Bạn có nghĩ rằng
chỉ cần sự cố-gắng bạn sẽ trở nên tốt hơn chăng? “Người Ê-thi-ô-bi
có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng?
Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.”
Giê-rê-mi 13:23. Chỉ có một nguồn tiếp- trợ cho chúng ta là trong
Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần đợi một sự thuyết-phục nào
[50] mãnh- liệt hơn, một cơ-hội nào thuận-tiện hơn hoặc một tánh khí
nào thánh-khiết hơn. Vì nếu tự mình chúng ta, chúng ta không làm
được gì cả. Mình vốn thế nào, cứ để như thế ấy mà đến cùng Đấng
Christ.
Nhưng chớ ai để mình tự dối mình với ý-tưởng Đức Chúa Trời,
trong tình-yêu bao-la và lòng thương-xót dồi dào, sẽ cứu cả những
kẻ từ-chối ân-điển Ngài. Chỉ trong nguồn sáng của thập-tự- giá
người ta mới thấy hết tính-chất khả-ố vô-biên của tội-1ỗi. Vậy những
người thốt lời rằng Đức Chúa Trời với lòng nhân-từ Ngài, không
thể loại- bỏ kẻ tội-lỗi, hãy nhìn lên cây thập-tự. Chính vì không
còn cách nào khác để con người nhờ đó mà được cứu, vì nếu không
có sự hy-sinh vô-giá nầy thì dòng-giống con người không thể nào
thoát khỏi quyền-lực nhơ-nhớp của tội-lỗi để được phục-hồi trong
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sự thông-công với các Đấng Thánh, họ không thể nào trở nên kẻ
dự phần vào đời sống thiêng- liêng. Chính vì mọi sự đó mà Đấng
Christ phải mang lấy tội bất phục-tòng và chịu đau-đớn thay cho kẻ
phạm tội. Tình yêu, sự thống-khổ và sự chết của Con Đức Chúa Trời,
tầt-cả đều chứng-tỏ tội-lỗi lớn-lao kinh-khiếp dường bao, và người
ta không thể nào thoát khỏi quyền-lực của nó, không còn có một
niềm hy-vọng cho một cuộc sống cao- quí hơn nếu không đầu-phục
[51]
linh-hồn mình trong Đấng Christ.
Kẻ không hối quá đôi khi tự chữa mình bằng cách bình-phẩm
những kẻ tự xưng mình là tín-đồ rằng: “Tôi cũng tốt như họ vậy.
Họ đâu có tự quên mình hơn, tiết-độ hơn hoặc có hành-vi đứng-đắn
hơn tôi. Họ cũng thích lạc-thú và chiều theo nhục- dục như tôi vậy
chớ có hơn gì đâu “. Như vậy, họ đã dùng những lỗi lầm của người
khác làm cớ bào- chữa cho những kém-khuyết của mình. Nhưng
tội- lỗi và sự sơ xuất của kẻ khác không thể tha tội cho bất cứ một
người nào cả, vì Chúa không bảo chúng ta căn-cứ nơi gương-mẫu
hay lầm-lạc của loài người. Ngài đã ban Con không tì-vít của Ngài,
để làm gương cho chúng ta noi theo, nên những người than-phiền
đường-lối sai-lạc của những kẻ tự xưng mình là Cơ-đốc-đồ là những
kẻ phải bày- tỏ một cuộc sống trọn-lành hơn và là một kiểu người
cao-quí hơn. Nếu họ có quan-niệm về đời sông tín-giáo cao-cả hơn
mà không làm theo, có phải tội của họ cũng nặng hơn chăng? Họ
biết thế nào là điều phải, vậy mà không làm theo.
Hãy coi chừng sự triền-hoãn. Chớ trì-hoãn sự chừa-bỏ tội-lỗi và
tìm-kiếm sự trong-sạch cho tâm hồn qua Chúa Jêsus. Đây là điểm
mà hằng ngàn người đã lạc-lối để bị hư mất đời-đời. Tôi không muốn
nương-tựa nơi sự ngắn-ngủỉ và bất-định của đời, nhưng có một sự
tối-ư nguy-hiểm— sự nguy- hiểm chưa thấu-triệt nổi — trong việc trì [52]
— hoãn mà không vâng theo tiếng gọi của Thánh — Linh Đức Chúa
Trời, trong việc chọn theo lối sống trong tội-lỗi. Triển-hoãn chính
thật là như vậy. Dù cho mình nhận định tội-lỗi có nhỏ — nhen cách
mấy đi nữa, nếu dung-túng, sẽ mang lấy hiểm-họa hư-mất đời-đời.
Hễ cái gì chúng ta không thắng nổi, cái ấy sẽ thắng lại chúng ta và
tạo nên sự hủy-diệt chúng ta.
A-đam và Ê-va xưa kia đã bụng bảo dạ rằng việc ăn trái cầm
là việc nhỏ-nhen, đâu thể nào đưa đến cái hậu-quả kinh-khiếp như
Đức Chúa Trời đã phán dạy. Nhưng sự việc nhỏ-nhen nầy lại là
làm trái luật-pháp thánh bất-di-bất-dịch của Đức Chúa Trời, nó đã
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phân-cách con người khỏi Chúa, đã mở cửa cho sự chết và biết bao
tai-ương không lường nồi tràn ngập vào thế-giới của chúng ta. Từ đời
nầy qua đời kia, từ trái đất của chúng ta đã vang lên tiếng kêu than
đau-thương ai-oán, vạn-vật rên-rỉ não-nùng và đồng sanh-nở trong
đau-đớn do hậu- quả của sự bất-tuân của loài người. Chính thiênđàng cũng cảm thấy ảnh-hưởng của sự phản-loạn nghịch cùng Đức
Chúa Trời. Thập-tự-giá mãi-mãi là một biểu-tượng cho sự hy-sinh
lạ-lùng cần phải có để chuộc lại sự bội-nghịch luật-pháp thánh. Vì
[53] vậy, chúng ta không nên xem thường tội-lỗi.
Mỗi hành-động vi-phạm, mỗi sự xao-lãng hay chối-bỏ ân-điển
của Đấng Christ đều phản-ứng lại cho bạn. Nó làm cho lòng bạn
cứng đi, ý-chí suy- đồi, làm tê-liệt sự hiểu-biết, và chẳng những nó
làm cho bạn ít muốn đầu-phục, nó làm cho bạn khó thể đầu — phục
theo tiếng gọi êm — ái của Thánh-Linh Đức Chúa Trời.
Nhiều người cố làm dịu lương-tâm bị phiền- nhiễu với ý-tưởng
rằng họ có thể thay đổi đường- 1ối gian-ác khi họ muốn, rằng họ có
thể đùa-bởn với lời kêu-gọi đầy thương-xót mà lòng họ vẫn còn có
thể mãi được cảm-xúc bởi tiếng Ngài. Họ nghĩ rằng sau khi khinh-dễ
Thánh-Linh của ân-điển, sau khi ngả mình qua phe Sa-tan, đến buổi
lâm-chung họ vẫn có thể hoán — cải được. Nhưng khổ nỗi việc ấy
đâu dễ thực-hiện được. Cái kinh-nghiệm, sự giáo-dục trọn một đời
người đã nhào-nặn hắn cá-tánh của con người nên ít còn ai muốn
nhận lấy hình-ảnh của Đấng Christ nữa.
Dầu chỉ một nết hư, một ý-xấu, nếu được ưa- chuộng mãi sẽ làm
mất quyền-lực của tin-lành. Mọi đắm-say tội-lỗi sẽ làm cho linh
— hồn mình chống-trả lại Đức Chúa Trời mãnh-liệt hơn. Nếu ai
bày-tò thái-độ bất-trung cứng-cỏi, hay lãnh-đạm với lẽ-thật thiênthượng, sẽ nhận lấy kết-quả của chính mình gieo ra. Trong trọn bộ
[54] Kinh — Thánh không có lời cảnh-cáo về việc đùa-bởn với tội-ác
kinh-khiếp nào bằng lời của nhà thông-thái rằng, kẻ hung-dữ sẽ “bị
dây tội-lỗi mình vấn-buộc lấy.” Châm-ngôn 5:22.
Chúa Christ sẵn lòng giải-thoát chúng ta khỏi tội-lỗi nhưng Ngài
không cưỡng-ép ý-chí của chúng ta. Nếu mãi đam-mê theo sự phạmpháp, ý-chí cúa chúng ta sẽ hoàn toàn bị uốn theo điều ác, bây giờ
chúng ta không còn ham-muốn được giải-thoát. Nếu chúng ta sẽ
không tiếp-nhận ân-điển Ngài, thì Chúa còn có thể làm gì được cho
chúng ta? Chúng ta tự hủy-hoại lấy mình bằng cách quyết-định từchối tình-yêu của Ngài. “Kìa, hiện nay là thì thuận- tiện; kìa, hiện
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nay là ngày cứu-rỗi” “Ngày nay nếu các con nghe tiếng Ngài, thì chớ
cứng lòng.” 2 Cô-rinh-tô 6:2; Hê-bơ-rơ 3:7, 8.
“Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô- và nhìn-thấy
trong lòng”. 1 Sa-mu-ên 16:7, Lòng người với những mối cảm-xúc
trái-ngược giữa vui buồn; bất nhứt, đổi-dời, là nơi chứa đầy nhơ nhớp
và dối-trá. Nhưng Chúa biết mọi động- lực, ngay cả những mục-đích
cố — định của lòng người nữa. Cứ đề y-nguyên tấm lòng bợn — nhơ
của bạn như thế mà đến cùng Ngài. Hãy làm như tác-giả Thi-thiên,
mở rộng cửa lòng cho con mắt toàn-tri xem-xét và than lên: “Đức
Chúa Trời ôi! Xin hay tra-xét con, và biết lòng con; hãy thử- thách [55]
con và biết tư-tưởng con; Xin xem thử con có lỗi ác nào gì chăng;
Xin dắt con vào con đường đời-đời.” Thi-thiên 139:23, 24.
Nhiều người chỉ tiếp-nhận một thứ tôn — giáo trí-thức, một
hình-thức thánh-thiện mà lòng họ vẫn không trong-sạch. Hãy dùng
lời nầy để làm lời cầu-nguyện cho bạn: “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy
dựng nên trong con một lòng trong-sạch, và làm mới lại trong con
một thần-linh ngay thẳng.” Thi- thiên 51:10. Hãy cư-xử ngay-thẳng
với linh-hồn mình. Hãy hết lòng, hãy kiên-chí như đời sống đạođức của bạn đang lâm-nguy. Đây là vấn-đề phải giải-quyết giữa Đức
Chúa Trời và chính linh-hồn bạn, và giải-quyết mãi-mãi. Một niềm
hy-vọng giả-định không căn-cứ gì cả sẽ làm hại đời bạn.
Hãy nghiên-cứu lời Đức Chúa Trời với lời khẩn-nguyện. Lời
ấy đang phô-bày trước mặt bạn trong luật-pháp Đức Chúa Trời và
đời sống Đấng Christ, những nguyên-tắc thánh-khiết trọng-đại mà
nếu thiếu thì “chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời”. Hê-bơ-rơ 12:14.
Lời Chúa minh-định tội— lỗi, và bày-tỏ con đường cứu-rỗi cách
tỏ-tường. Hãy lưu — ý đến điều ấy như là tiếng phán của Đức Chúa
Trời cho linh-hồn bạn.
Trong khi bạn thấy sự trọng-đại của tội — lỗi trong khi bạn thấy
mình với chính bản-thể thật của mình, chớ vội thất-vọng. Chúa đến [56]
thế-gian chính để cứu-vớt kẻ có tội. Chúng ta không phải làm cho
Đức Chúa Trời hòa-thuận với chúng ta, nhưng—tấm lòng bác-ái
mầu-nhiệm thay! — Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ “làm cho
thế-gian lại hòa với Ngài”. 2 Cô-rinh-tô 5:19. Bởi lòng bác- ái dịudàng mà Ngài kéo những đứa con lưu — lạc của Ngài trở về. Không
có một bậc cha mẹ nào dưới thế lại có thể kiên-nhẫn với lỗi-lầm của
con- cái bằng Đức Chúa Trời đối với kẻ Ngài đang tìm để cứu-vớt.
Không ai khẩn-khoản với kẻ phạm- pháp cách dịu-dàng êm-ái hơn.
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Không có đôi môi nào ở trên đời thốt ra những lời thỉnh-mời ngọtngào hơn đối với kẻ lãng-du như Chúa đã thốt. Mọi lời hứa, mọi lời
cảnh-cáo đều bộc-lộ một tình-yêu vô bờ bến của Chúa.
Khi Sa-tan đến để nói cùng bạn rằng bạn là tội-nhân, hãy chămnhìn lên Đấng Cứu — thế và ca-tụng công-đức Ngài. Chăm-nhìn
lên ánh sáng Ngài tức là nguồn cứu-trợ cho bạn. Hãy nhận tội bạn,
nhưng bảo kẻ thù rằng: “Đức Chúa Jêsus- Christ đã đến trong thế
gian để cứu-vớt kẻ có tội” 1 Ti-mô-thê 1:15, và bạn được cứu bởi
tình-yêu vô đối của Ngài. Đức Chúa Jêsus có hỏi Si-môn một câu
hỏi có liên-quan đến hai người mắc nợ. Một người thiếu chủ một
[57] số tiền nhỏ và một người thiếu một số tiền rất lớn, nhưng Chủ tha
cho hết. Chúa hỏi Si — môn rằng người mắc nợ nào sẽ thương chủ
mình nhiều hơn. Si-môn đáp rằng: “Người mà chủ nợ đã tha nhiều
nợ hơn.” Luca 7:43. Chúng ta thảy đều là những đại-tội-nhơn, nhưng
Đấng Christ đã chết để chúng ta được tha tội. Những công-đức của
sự hy sinh Ngài đủ để trình-bày trước mặt Cha xin tha tội cho chúng
ta. Những người nào được Ngài tha tội nhiều nhứt sẽ yêu-thương
Ngài nhiều nhứt, và sẽ đứng gần ngôi Ngài nhứt để chúc-tụng Ngài
về tình-yêu quá lớn cùng sự hy-sinh bất-tận của Ngài. Chỉ khi nào
chúng ta hoàn-toàn hiểu-biết về tình-yêu của Đức Chúa Trời, bây
giờ chúng ta mới nhận-thức được sự ô-uế của tội-lỗi. Khi thấy được
chiều dài của sợi xích từ trời cao đã buông xuống cho chúng ta,
khi hiểu được một phần nào sự hy-sinh vô-tận mà Đấng Christ đã
thực-hiện cho chúng ta, tấm lòng sẽ tan chảy đi với niềm êm-ái và
[58] đầy hối-hận.
[59]

CHƯƠNG 4: SỰ XƯNG TỘI
NGƯỜI nào giấu tội-lỗi mình, sẽ không được may-mắn; nhưng
ai xưng nó ra và lìa-bỏ nó sẽ được thương-xót.” Châm-ngôn 28:13.
Điều-kiện để được thương-xót của Đức Chúa Trời thật giản — dị,
công — bình và hữu-lý. Chúa không hề buộc chúng ta phải làm công
việc quan- trọng để được tha tội mình. Chúng ta không cần phải bày
ra những cuộc hành-hương dài đằng đẵng và đầy mệt-nhọc, hoặc
hành-hạ thể-xác để giao- phó linh-hồn chúng ta cho Chúa của từng
trời hay để loại bỏ sự vi-phạm của chúng ta. Nhưng hễ ai xưng tội
mình và lìa-bỏ, nó ắt sẽ được thương-xót.
Một sứ-đồ đã khuyên: “Hãy xưng tội cùng nhau, và cầu-nguyện
cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh”. Gia-cơ 5:16. Hãy xưng [60]
mọi tội- 1ỗi của bạn cho Đức Chúa Trời là Đấng duy- nhứt có thể
tha-thứ, rồi xưng ra lỗi-lầm với nhau. Nếu bạn làm mích lòng bạn
hữu hay người láng- giềng, hãy nhìn-nhận lỗi-lầm của mình, và bổnphận của người kia là tha-thứ cho bạn cách dồi- dào. Đoạn, bạn phải
đi tìm-cầu sự tha-tội của Đức Chúa Trời, vì người mà bạn đã làm
tổn-thương là tài-sản của Đức Chúa Trời, nên khi làm tổn- hại người
ấy tức bạn đã phạm tội với Đấng Tạo- Hóa và Đấng Cứu-Chuộc
của người. Trường-hợp ấy phải được trình-bày trước Đấng TrungBảo thành-tín duy-nhứt, là Thầy Tế-Lễ thượng-phẩm của chúng ta,
là Đấng đã bị “thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song
chẳng phạm tội” và là Đấng đã “cảm — thương đến sự yếu — đuối
của chúng ta, và có thể làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác.”
Hê-bơ-rơ 4:15.
Những ai không chịu hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời để
nhìn — nhận tội-lỗi, tức chưa làm trọn được điều — kiện đầu-tiên để
được Chúa thâu-nhận trở lại. Nếu chúng ta chưa có kinh- nghiệm của
sự ăn-năn tức chưa ăn-năn gì cả. Nếu không có sự hạ mình chân-thật
với một tâm hồn tan vỡ để xưng tội mình ra cùng ghê-gớm tội-lỗi,
tức chúng ta chưa hề hết lòng tìm-kiếm sự tha- tội. Nếu chưa hề [61]
tìm-kiếm sẽ không bao giờ nhận được sự bình-an của Đức Chúa
Trời. Lý-do duy- nhứt mà chúng ta chưa được tha các tội-lỗi đã qua
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có nghĩa là ta chưa hạ mình và tuân theo điều- kiện của lẽ thật.
Vấn-đề này đã được huấn — thị cách minh-bạch. Xưng tội, dầu là ở
nơi công- cộng hay trong phòng riêng một mình, đều phải dốc tận
đáy lòng và bày-tỏ ra cách cởi-mở. Tội- nhân không cần phải thúc
— đẩy để làm việc nầy. Không nên xưng tội cách khinh-xuất hay
bất-cẩn hoặc cưỡng — bách người chưa nhận-thức được tánh-chất
ghê-gớm của tội-lỗi phải xưng tội. Xưng tội tức là bộc-lộ những gì
là kín-nhiệm nhứt của tâm hồn để tìm đường đến cùng Đức Chúa
Trời thương-xót vô-cùng tận. Tác-giả Thi-thiên đã nói về điều này
như vậy: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, và
cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.” Thi thiên 34:-18.
Sự xưng tội thật 1úc nào cũng có tánh-cách đặc — biệt và nhận
biết rõ tội ấy là tội nào. Nó có tánh- cách đặc-biệt như chỉ đệ-trình
cho Đức Chúa Trời mà thôi. Có thể đó là những điều sai-quấy cần
phải xưng với từng cá — nhân bị làm tổn-thương hoặc nó có tánhcách công-khai, cần phải được xưng ra trước mặt công chúng. Dầu
sao mặc lòng, lời xưng tội cần phải được rõ-ràng và vào thẳng vấn[62] đề. Phải nhìn-nhận chính tội mình đã phạm.
Trong thời Sa-mu-ên, dân Y-sơ ra-ên đã xa lánh Đức Chúa Trời.
Họ nhận lấy hậu-quả đau- đớn của tội lỗi, vì mất đức-tin nơi Đức
Chúa Trời, không còn nhận thấy quyền-năng và sự khôn- ngoan của
Ngài cai-trị muôn dân, mất tin-tưởng nơi khả-năng chống-đỡ của
Chúa, không binh-vực duyên-cớ Ngài. Họ lìa-bỏ Đấng cai-trị cả
vũ-trụ và ao-ước được cai-trị như các giống dân quanh họ. Trước khi
tìm được sự bình-an, họ đã xưng tội rằng: “Chúng tôi đã thêm lỗi
xin một vua vào các tội khác của chúng tôi”. 1 Sa-mu-ên 12:19. Họ
xưng ra chính tội họ đã phạm. Sự vong-ân đã đè- ép tâm-hồn họ và
phân-rẽ họ khỏi Đức Chúa Trời.
Sự xưng tội sẽ không được Chúa tiếp-nhận nếu không thật lòng
ăn-năn và hoán-cải. Phảỉ có những sự thay-đổi hẳn-hoi trong cuộc
đời. Mọi việc không được phù-hợp với Đức Chúa Trời phải được
chừa-bỏ hết. Đây phải là một sự thật lòng buồn-rầu tội-lỗi. Phận-sự
mà chúng ta phải làm đã nêu rõ trước ta. “Hãy rửa đi, hãy làm cho
sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt Ta. Đừng làm điều
dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm- kiếm sự công-bình, hãy đỡ-đần kẻ
bị hà-hiếp, làm công-bình cho kẻ mồ-côi, binh vực lẽ của người
góa-bụa.” Ê-sai 1:16;17. “Nếu— kẻ dữ—nó trả lại của cấm, đến bồi
vật nó đã cướp lấy, bước theo luật-lệ của sự sống, và không phạm sự
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gian-ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu.” Ê-xê- chi-ên [63]
33:15. Khi nói đến việc ăn-năn, Phao-lô thốt ra lời: “Sự buồn-rầu
theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân-cần trong anh em là dường nào!
Lại có sự chữa-chối, buồn giận, răn-sợ, sốt-sắng, nôn-nã, trách-phạt
là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là
thanh-sạch trong việc đó.” 2 Cô-rinh-tô 7:11.
Khi tội-lỗi làm chết mọi ý-thức luân-lý, kẻ có tội không nhận
thấy những kém-khuyết của bản- tánh mình cũng không ý-thức nổi
tánh-cách trầm- trọng của tội mình đã phạm; và nếu người không
nghe theo quyền năng sửa phạt của Đức Thánh- Linh, người ta sẽ
mãi như đui-mù về lầm — lẫn mình. Sự xưng tội của người không
thành-thật và không hết lòng thì mỗi một lỗi lầm người nhìn- nhận,
người lại thêm một lời bào-chữa cho hành động mình, xác — nhận
rằng nếu người không ở trong một trạng-huống nào đó, ắt người sẽ
không làm vậy và sẽ không bị khiển-trách.
Sau khi A-đam và Ê-va đã ăn trái cây cấm, họ cảm thấy vô-cùng
hổ-thẹn và kinh-khiếp. Thoạt- tiên ý-nghĩ duy-nhất của họ là tìm
cách chối lỗi và thoát án tử-hình rùng-rợn kia. Khi Đức Chúa Trời
hạch-hỏi về tội-lỗi của họ, A-đam đáp lời, qui một phần trách-nhiệm
cho Chúa và một phần trách — nhiệm cho người bạn đời của mình [64]
rằng “: “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó,
và tôi đã ăn rồi “. Người nữ lại qui tội cho con rắn như vầy: “Con
rắn dỗ-dành tôi và tôi đã ăn rồi”. Sáng-thế-ký 3:12-13. Tại sao Chúa
dựng nên con rắn? Tại sao Chúa để nó vào vườn Ê-đen? Đây là
những câu hỏi mà người nữ dùng để chối tội mình, bắt Chúa phải
chịu trách-nhiệm về sự sa-ngã của họ. Tinh-thần tự làm mình nên
công-bình đã phát-nguyên từ cha của kẻ nói dối và được mọi con
trai cùng mọi con gái của A — đam làm theo. Sự xưng tội như vậy
không phải do Thánh-Linh thiên-thượng cảm-động và sẽ không được
Đức Chúa Trời tiếp-nhận. Sự ăn-năn thật sẽ đưa con người đến việc
mang lấy chính tội- lỗi mình và nhìn-nhận nó mà không giả-hình.
Họ cũng như người thâu thuế kia, không dám ngước mắt lên trời,
nên kêu lên như vầy: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương-xót lấy con là
kẻ có tội”. Những kẻ nào nhìn-nhận lấy sự phạm-pháp mình sẽ được
xưng công-bình, vì Đức Chúa Jêsus sẽ lấy công-lao huyết-báu Ngài
mà khấn-thiết thay cho linh-hồn ăn-năn tội.
Những gương trong Kinh-Thánh cho chúng ta thấy sự ăn —
năn thuần-túy và hạ mình bày — tỏ tinh-thần xưng-tội mà tội-nhơn
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không hề có lời nào bào-chữa hay biện-hộ cho mình. Sứ-đồ Phao
[65] — lô không hề tìm cách che-chở cho mình. Ông bộc-lộ ra tội-lỗi
với tất-cả những nét nhơ-nhuốc của nó, chớ không hề tìm cách làm
giảm tội mình. Ông nói: “Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế-lễ
cả, thì tôi bò tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi
cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trảy đi từ nhà hội nầy, đến nhà
hội kia, hà-hiềp họ, để bắt họ phải nói phạm-thượng, tôi lại nổi giận
quá bội, bắt-bớ họ cho đến các thành ngoại — quốc.” Công-vụ Các
Sứ-đồ 26:10,11. Ông không hề do-dự mà nói rằng: Đức Chúa JêsusChrist đã đến trong thế-gian để cứu-vớt kẻ có tội; trong những kẻ có
tội đó, tôi là đầu”. 1 Ti-mô-thê 1:15.
Một tâm-hồn khiêm — nhường tan-nát, bị sự ăn-năn thành —
thật chế-ngự mới hiểu được một phần nào về tình yêu của Đức Chúa
Trời và giá- trị của thập-tự, rồi như một đứa con xưng tội cùng cha,
kẻ thật lòng ăn — năn sẽ phô-bày mọi tội-lỗi ra trước Đức Chúa
Trời. Kinh-Thánh có chép rằng: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình,
thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta và, làm cho
[66] chúng ta sạch mọi điều gian-ác.” 1 Giăng 1:9.
[67]

CHƯƠNG 5: SỰ DÂNG MÌNH
Đức Chúa Trời đã hứa: “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi
các ngươi tìm-kiếm Ta hết lòng”. Giê-rê-mi 29:13.
Chúng ta phải dâng Chúa trọn tấm lòng mình, nếu không sẽ
không thế nào có sự biến-đổi trong lòng chúng ta để chúng ta phụchồi lại hình-ảnh của Ngài. Kể theo bản-tánh tự-nhiên thì chúng ta
là kẻ thù-nghịch Ngài. Đức Thánh-Linh đã diễn-tả tình-trạng của
chúng ta bằng lời nầy: “Chết vì lầm-lỗi và tội-ác mình”, “đầu đều
đau-đớn cả, lòng đều mòn-mỏi cả”; “chẳng có chỗ nào lành”. Chúng
ta mắc cứng vào bẫy của Sa-tan “bị ma-quỉ bắt lấy đặng làm theo
ý nó.” Ê-phê-sô 2:1 ; Ê-sai 1:5,6; 2 Ti-mô-thê 2:26. Đức Chúa Trời
muốn làm cho chúng ta lành-mạnh, và giải-phóng cho chúng ta được [68]
tự-do. Nhưng điều-kiện tiên yếu là phải biến-đổi hoàn-toàn, đổi mới
bản — tánh và hoàn- toàn đầu-phục Ngài.
Trận chiến chống lại bản-ngã là trận chiến lớn nhứt từ xưa nay.
Việc dâng mình, đầu-phục hoàn- toàn theo thánh ý Chúa đòi hỏi một
cuộc chiến- đấu; nhưng ta phải giao linh-hồn mình cho Chúa trước
khi nó được đổi mới trong sự thánh-khiết.
Chánh-sách cai-trị của Đức Chúa Trời không phải như Sa-tan
bịa ra cho người tưởng, là họ phải đầu-phục cách mù — quáng dưới
một chế-độ độc-đoán. Chúa kêu gọi nơi trí-tuệ và lương-tâm con
người. “Hãy đến, cho chúng ta biện-luận cùng nhau!” Ê-sai 1:18,
là lời thỉnh-mời của Đức Chúa Trời cho những sinh — vật thọ-tạo
của Ngài. Chúa không hề cưỡng — bách ý-chí của con người. Ngài
không thể nào chịu nhận sự suy-tôn miễn-cưỡng và dốt-nát. Sự phục
— tùng cưỡng-bách sẽ ngăn- chận mọi phát-triển thật của trí-não
hoặc cá-tánh, và sẽ biến con người thành một cái máy mà thôi.
Mục-đích của Đấng Tạo-Hóa không phải như vậy.
Ngài ước muốn rằng con người điểm vinh — quang nhứt trong
chương-trình tạo-hóa của Ngài —phải đạt đến mực phát-triển tộtbực. Ngài đặt trước mặt chúng ta chiều cao của nguồn phước mà
Ngài muốn, bởi ân-điển Ngài, sẽ đưa chúng ta đến. Ngài thỉnh mời [69]
chúng ta tự dâng-hiến mình cho Ngài hầu cho Ngài có thể hành-động
33
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trong chúng ta. Bây giờ chính chúng ta phải tự quyết-định lấy việc
mình sẽ được giải-thoát khỏi gông-xiềng của tội-ác và chung hưởng
niềm tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời hay không.
Khi hiến mình cho Chúa, chúng ta cần phải cất bỏ mọi việc
gì có thể làm chúng ta ngăn-cách Ngài. Vì vậy Đấng Cứu-Thế đã
phán: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không
được làm môn-đồ Ta.” Lu-ca 14:33. Tất-cả những gì có thể lôi kéo
tâm-hồn chúng ta khỏi Đức Chúa Trời cần phải được bỏ hết. Nhiều
người tôn-thờ Ma- môn. Sự ham tiền, khao-khát phú-quí chẳng khác
nào chiếc xích vàng trói buộc họ với Sa-tan. Hạng người khác lại
tôn-thờ tiếng-tăm và danh — vọng ở đời. Hạng người khác nữa coi
sự thanh — nhàn ích-kỷ, tránh mọi trách-nhiệm như là vị thần của
mình. Nhưng mọi xiểng — xích nầy phải bứt bỏ hết. Chúng ta không
thể phân minh ra làm hai để một nửa dâng cho Chúa, một nửa dành
cho thế- gian. Nếu không hoàn-toàn hiến dâng cho Chúa, ta không
thể nào trở nên con-cái của Ngài được.
Có những người cho rằng mình phụng-sự Đức Chúa Trời trong
[70] khi họ chỉ trông-cậy vào mọi năng-lực của họ để tuân-giữ luật-pháp
Ngài, để tạo một bản-tánh thích — hợp và bảo-đảm lấy sự cứu-rỗi.
Lòng họ không hề cảm-xúc bởi tình-yêu sâu-xa của Đấng Christ,
nhưng họ cố tìm cách thi- hành nhiệm-vụ của đời sống tín-giáo vì
lầm tưởng Chúa buộc họ phải làm thế để được vào thiên- đàng.
Đạo như thế không đáng kể chút nào cả. Khi Đấng Christ ngự trong
lòng, linh-hồn ta sẽ tràn-ngập tình-yêu Ngài, lúc bấy giờ để mãi được
hưởng niềm vui trong sự thông — công với Đức Chúa Trời, chúng
ta sẽ theo sát Ngài luôn; và càng chiêm-ngưỡng Chúa, ta càng quên
mất mình đi. Tình yêu đối với Đấng Christ là nguyên-động- lực cho
mọi sự. Những người nào cảm thấy tình yêu của Đấng Christ thúc
— giục, sẽ không bao giờ hỏi thử có gì nhỏ nhứt mình cần phải làm
để thỏa — mãn mọi điều — kiện của Đức Chúa Trời. Họ sẽ không
tìm-kiếm cái mẫu-mực nào thấp-kém nhứt, nhưng chăm vào việc
hoàn — toàn hòa-hợp với thánh — ý của Đấng Cứu-Thế. Họ thật
lòng ao-ước như thế nên bỏ hết mọi sự để mong được cân-xứng một
phần nào với giá-trị của mục-tiêu mà họ tìm-kiếm. Sự xưng đạo
Đấng Christ mà không có tình yêu thâm-thúy như vậy chẳng qua chỉ
là xưng đạo ở môi — miến, là một hình — thức khô — khan và là
[71] công — việc quá ư nặng-nề đó thôi.
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Bạn có bao giờ cảm thấy hiến — dâng mọi sự cho Chúa là một
sự hy-sinh quá lớn đó chăng? Hãy tự vấn: “Đấng Christ đã làm gì
cho ta? Con của Đức Chúa Trời đã ban cho thay — thảy — sự sống,
lòng bác-ái, chịu thống-khổ — để cứu-chuộc chúng ta. Như vậy có
thể nào chúng ta là những kẻ không xứng-đáng chút nào với tình
yêu ấy lại cố giữ lấy lòng mình mà không hiến-dâng cho Ngài sao?
Mỗi giây phút trong đời sống mình đều có chia-xẻ những ơn-phước
của ân-điển Ngài, và vì cớ đó không thể nào hoàn-toàn hiểu được sự
thâm- độc của dốt-nát và khốn-khổ mà chúng ta đã được cứu thoát.
Có thể nào nhìn lên Đấng vì chúng ta đã bị đâm mà không đếm-xía
gì đến tình yêu bao- la và sự hy-sinh vô bờ-bến của Ngài chăng? Khi
ngắm xem sự hạ mình cả-thể của Chúa của mọi vinh-hiển, chúng
ta há còn lẩm-bẩm vì mình chỉ có thể vào cõi trường-sinh qua sự
tranh-đấu và tự hạ như vậy chăng?
Những tâm-hồn kiêu-căng thường nêu lên câu hỏi: “Tại sao tôi
phải sám-hối và hạ mình trước khi tôi được bảo-đảm rằng Đức Chúa
Trời sẽ tiếp nhận tôi?” Xin những bạn ấy hãy nhìn lên Đức Chúa
Jêsus. Ngài là Đấng vô-tội, và hơn thế nữa, là Vua của thiên-đàng,
nhưng chỉ vì muốn cứu — chuộc nhân-loại mà đã trở nên có tội.
Chúa đã “bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấỵ tội-lỗi nhiều người, và [72]
cầu thay cho những kẻ phạm-tội.” Ê sai 53:12.
Nhưng chúng ta chừa-bỏ những gì khi chúng ta dâng hiến mọi
sự cho Chúa? Một tấm lòng hoen-ố vì tội-lỗi để Đức Chúa Jêsus
làm nên tinh- sạch bởi chính huyết báu Ngài và cứu-vớt bởi tình yêu
vô-đối của Ngài. Thế mà con người còn cho rằng từ bỏ như vậy thật
là một điều quá khó-khăn. Tôi hổ-thẹn biết bao khi nghe nói như
vậy. ngượng- ngùng biết bao khi phải viết về điều nầy.
Chúa không hề đòi-hỏi chúng ta phải chừa-bỏ những gì mà Chúa
thấy giữ lại là có lợi cho chúng ta. Trong bất — cứ việc gì Chúa làm,
Ngài cũng nhằm vào mặt ích-lợi cho con-cái Ngài thôi. Ôi! ước gì
những người chưa chọn theo Chúa nhận-thức được rằng Ngài còn có
muôn-vàn lợi- ích để ban cho họ, trội hơn cả những mà điều họ cố
tìm-kiếm lấy một mình. Khi suy-tưởng và hành- động trái lại ý-muốn
của Đức Chúa Trời con người đã làm tổn-thương và đối-xử bất-công
với chính linh-hồn mình. Không ai tìm được niềm vui thật-sự nào
trên con đường cấm của Ngài là Đấng biết rõ những điều gì tốt nhứt
và hoạch — định sẵn những gì lợi-ích cho vật Ngài tạo nên. Nhưng
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con đường phạm — pháp chính là con đường khổ-hạnh và tiêu-diệt
[73] mà thôi.
Ý-tưởng cho rằng Đức Chúa Trời rất vui-thỏa mà thấy con-cái
Ngài chịu khốn-khổ thật sai-lầm. Cả thiên-đàng đều lưu-tâm đến
nguồn hạnh-phúc của con người. Đấng Thiên-Phụ không hề đóng
kín các con đường đưa loài thọ-tạo của Ngài đến niềm vui-sướng.
Lệ-luật của Chúa kêu-gọi ta phải lánh xa mọi đam-mê có thể đem
đến nỗi khổ — đau và thất-vọng cùng đóng kín cánh cửa vào nguồn
hạnh- phúc bất-tuyệt của thiên-đàng. Đấng Cứu-Thế tiếp- nhận con
người trong chính địa-vị của họ, với mọi sự thiếu-thốn, bất-toàn
và yếu-đuối của họ. Ngài chẳng những tẩy sạch tội-lỗi và ban cho
sự cứu-rỗi bởi huyết báu Ngài, nhưng lại còn làm thỏa-mãn mọi
tâm-hồn khao-khát và mọi ai bằng lòng mang lấy ách của Ngài,
mang lấy gánh nặng của Ngài. Mục-đích của Ngài là ban cho sự
an-bình và ngơi- nghỉ cho mọi ai tìm đến Ngài để nhận được bánh
sự-sống. Ngài chỉ đòi-hỏi chúng ta phải làm những nhiệm — vụ
giúp cho chúng ta càng bước lên cao hơn trên nấc thang phước-hạnh
mà sự bất phục- tùng không thể nào thâu-hoạch được. Một cuộc
sống chân-chánh và vui-thỏa cho tâm — hồn cần phải tạo thành hình
— ảnh của Đấng Christ bên trong, là niềm hy-vọng vinh-hiển vậy.
Nhiều người hỏi rằng: “Làm thế nào tôi có thể hiến mình cho
Chúa được?” Bạn muốn hiến mình cho Chúa thật đấy, nhưng đức[74] hạnh còn kém yếu, còn làm tôi-mọi cho nghi-ngờ, còn bị những
thói-quen của đời sống tội-lỗi kềm-chề. Những lời hứa, những quyếtđịnh của bạn chẳng khác nào chỉ- mành-treo-chuông. Bạn không
thể nào chế-ngự tư- tưởng, nguyên-động-lực cùng tình-cảm của bạn
nữa. Việc nhận thấy những lời hứa bị bội — phản, những lời thệđoan không giữ trọn làm giảm lòng tin-tưởng nơi sự thành-tâm của
mình, gây cho bạn cái cảm-giác như Đức Chúa Trời không thể nào
tiếp-nhận bạn được. Nhưng không nên vì thế mà nãn lòng. Điều
bạn cần biết là năng-lực thực-hữu của ý-chí. Đây là cái năng-lực
chế-ngự bản-tánh của con người, là năng-lực của quyết-định, của lựachọn. Mọi việc đều căn-cứ vào hành-động chánh- đáng của ý-chí.
Chính Đức Chúa Trời đã ban năng- lực lựa-chọn cho loài người. Bây
giờ nhiệm-vụ của họ là xử-dụng lấy. Đành rằng bạn không thể nào
thay-đổi lòng mình, không thể nào tự ý mình đem mọi cảm-xúc cung
hiến cho Chúa, nhưng bạn có thể lựa-chọn để hầu việc Ngài. Bạn có
thể giao cho Ngài ý-chí của bạn, bây giờ Ngài sẽ hành — động trong
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bạn để bạn muốn và làm theo ý-muốn tốt- lành của Ngài. Như vậy,
trong bản-chất của bạn được đặt dưới sự kiểm-soát của Thánh-Linh,
mọi tình-cảm của bạn đều tập — trung nơi Ngài, tư- tưởng của bạn
[75]
sẽ hòa-hợp với Ngài luôn.
Mọi ước-muốn được nhân-từ thánh — khiết đều là chánh-đáng
cả nếu bạn làm theo như vậy. Nhưng nếu bạn dừng lại tại đây, chúng
sẽ chẳng ích-lợi gì. Nhiều người chết mất trong hy — vọng và ước-ao
trở nên Cơ-đôc-đồ vì họ chưa đến mức hiến mọi ý-chí mình cho
Chúa. Họ không ựa-chọn để trở nên Cơ-Đôc-đồ.
Toàn-thể cuộc đời bạn có được thay-đổi hẳn nếu bạn xử-dụng
ý-chí cách chánh-đáng. Đầu- phục ý-muốn ta dưới Đấng Christ, tức
tự mình liên-minh với một quyền-lực cao — xa hơn mọi quyền-năng.
Bạn sẽ có một mãnh — lực từ trên cao giữ bạn luôn vững — vàng.
Vì vậy nếu đầu — phục Chúa không thôi, bạn sẽ sống một đời sống
[76]
mới, ngay cả một đời sống đầy đức-tin vậy.
[77]
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KHI lương — tâm bạn được Đức Thánh — Linh thức tỉnh, hẳn
bạn thấy rõ tánh-chất khả-ố của tội-ác, quyền-lực tội-lỗi và sự khốnkhổ của nó, dĩ-nhiên bạn nhìn nó với ghê-sợ. Bạn cảm thấy chính
tội-lỗi đã phân-cách bạn khỏi Đức Chúa Trời và bạn đang bị xiềngxích bởi quyền- lực của điều-ác. Càng cố tranh-đấu để thoát, bạn
càng thấy mình bất-lực. Các nguyên-động-lực của bạn đều nhơnhuốc, tấm-lòng đầy ô-uế. Bạn sẽ thấy rằng cả cuộc đời mình chỉ
tích-trữ đầy vị-kỷ và tội-ác mà thôi. Bạn trông mong được tha tội,
được tẩy sạch, được giải-phóng. Làm sao để hòa- hợp với Đức Chúa
[78] Trời, để được giống như Ngài.Chính bạn cần một sự bình-an tức là sự
tha tội của thiên-đàng và thanh-tịnh cùng tình yêu chan-chứa trong
tâm-hồn. Tiền bạc không thể tạo ra nó, trí-thức không thâu-hoạch
được, sự khôn- ngoan không bao giờ đạt đến nó vì do sự cố sức của
riêng mình không bao giờ bạn chiếm — hữu được nó cả. Nhưng Đức
Chúa Trời đã ban cho chúng ta như một món quà “không cần tiền,
không đòi giá.” Ê sai 55:1. Bạn chỉ cần đưa tay ra nắm giữ thì nó
thuộc về bạn ngay. Chúa đã phán: “Dầu tội ngươi như hồng-điều, sẽ
trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông
chiên.” Ê-sai 1:18. “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần
mới trong các ngươi.” Ê-xê- chi-ên 36:26.
Bạn đã xưng tội mình và dốc lòng chừa bỏ. Bạn đã quyết-định
dâng thân mình cho Chúa. Bây giờ hãy đến cùng Ngài, cầu xin Ngài
tẩy sạch tội của bạn đi và ban cho bạn một lòng mới, rồi cứ tin rằng
Ngài đã thỏa-mãn bạn vì Ngài đã hứa như thế. Đây cũng chính là
bài học mà Đức Chúa Jêsus đã dạy khi Ngài còn sống trên đất rằng
đối với sự ban cho mà Đức Chúa Trời đã hứa, cứ tin tất nhận được.
Đức Chúa Jêsus chữa lành bịnh-tật của dân chúng khi họ có đức-tin
nơi quyền-lực Ngài. Ngài giúp-đỡ họ những điều mà họ thấy và nhờ
[79] đó Ngài làm cho họ vững tin nơi Ngài hơn trong cả những điều họ
chưa hề trông thấy tức đưa họ đến mức tin chắc nơi quyền-năng tha
tội của Ngài. Ngài đã nói rõ điều ấy trong khi chữa lành người bại:
”hầu cho các con biết Con Người ở thế- gian có quyền tha tội, (rồi
38
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Ngài phán cùng người bại rằng) Hãy đứng dậy! Vác lấy giường, mà
trở về nhà con”. Ma-thi-ơ 9:6. Vì vậy khi nói đến các phép lạ của
Đấng Christ, sứ-đồ Giăng có ghi: “Các việc nầy đã chép, để cho các
con tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa
Trời, và để khi các con tin, thì nhờ danh Ngài mà được sống.” Giăng
20:31.
Từ nét ghi chép thật đơn-sơ trong Kinh-Thánh về việc Chúa chữa
bịnh, chúng ta học được bài học phải tin nơi sự tha tội của Ngài như
thế nào rồi. Bây giờ chúng ta hãy trở lại câu chuyện của người bại
bên bờ hồ Bê-tết-đa. Thật tội nghiệp cho kẻ khốn-cùng bất-lực kia,
chưa hề dùng đến cặp chân suốt 38 năm trời đằng-đẵng. Dầu thế
Chúa phán với người rằng: “Hãy đứng dậy! Vác lấy giường và đi “.
Kẻ tàn-phế có thể thưa rằng: “Lạỵ Chúa, nếu Chúa chữa lành con,
con sẽ vâng theo lời Ngài” Nhưng không, người tin lời phán biểu
của Chúa, tin rằng mình đã được chữa lành nên liền nỗ-lực. Người
chủ-định đi, và đi được. Người hành-động theo lời phán của Đấng
Christ, và Đức Chúa Trời ban cho người sức-lực. Người đã được
[80]
chữa lành.
Cũng một thể ấy, bạn là một tội-nhơn. Bạn không thể nào chuộc
lại những tội-ác ở quá-khứ của mình được. Bạn không thể thay-đổi
tấm lòng và làm mình nên thánh được. Nhưng Đức Chúa Trời có hứa
sẽ làm mọi sự ấy cho bạn qua Đấng Christ. Bạn tin lời hứa ấy, xưng
mọi lỗi-lầm và dâng lòng cho Chúa. Bạn chú-ý hầu việc Ngài, Chúa
hoàn-thành lời hứa Ngài đúng y như việc bạn làm. Nếu tin nơi lời
hứa — tin rằng bạn được tha-tội và sạch mọi gian-ác — Đức Chúa
Trời thực-hiện lời hứa thật, bạn sẽ được trọn-lành như người bại kia
tiếp-nhận được năng-lực để đi khi người tin rằng mình đã được chữa
lành. Nếu bạn tin, việc thành ngay.
Đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy mình được trọn — lành,
nhưng hãy nói: “Con tin điều ấy, nó thành-tựu như vậy không phải
vì con cảm thấy thế, nhưng vì Chúa đã hứa thế”.
Đức Chúa Jêsus phán: “Mọi điều các con xin trong lúc cầunguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các con”. Mác 11:24.
Trong lời hứa nầy có một điều-kiện—là chúng ta phải cầu-xin tùy
theo ý-muốn của Đức Chúa Trời. Chính ý muốn của Đức Chúa Trời
là làm sạch mọi tội-ác cho chúng ta, tiếp nhận chúng ta là con-cái
của Ngài và giúp chúng ta đủ sức sống một cuộc đời thánh- khiết. Vì [81]
thế chúng ta có thể cầu xin những ân- phước nầy và tin rằng mình
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nhận được cùng tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta đã nhận được.
Thật là một đặc-ân rất lớn để chúng ta đến cùng Đức Chúa Jêsus cho
sạch tội mình, cùng đứng trước luật-pháp mà không hề hổ-thẹn hay
bị ray-rức. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho
những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Rô-ma 8:1.
Từ đó trở đi bạn không còn là quyền sở-hữu của mình nữa vì đã
được mua — chuộc một giá rất cao rồi. “Chẳng phải bởi vật hay
hư-nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc... bèn là bởi
huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi
không vít.” 1 Phi-e-rơ 1:18; 19. Chỉ qua một hành-động đơn-sơ là
tin Đức Chúa Trời, Đức Thánh — Linh liền ban một đời mới trong
tâm-hồn bạn ngay. Bạn nghiễm-nhiên là đứa con được sanh ra trong
gia-đình của Đức Chúa Trời. Ngài yêu bạn như yêu Con Ngài.
Giờ đây bạn đã tự hiến thân mình cho Đấng Christ rồi, đừng
thối-lui nữa, đừng tự rút mình ra khỏi Ngài nhưng hằng ngày nên
nhủ: “Ta thuộc về Đấng Christ rồi. Ta hiến mình cho Ngài.” Nên cầu
xin Chúa ban Thánh-Linh Ngài cho và giữ-gìn bạn trong ân-điển
Ngài. Cũng y như việc hiến mình cho Chúa, chỉ tin nơi Ngài mà bạn
[82] trở nên con-cái Ngài, thì bạn cần phải sống trong Ngài. Sứ — đồ
Phao — lô đã nói: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus-Christ thế nào,
thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.” Cô-lô-se 2:6.
Có đôi người tin rằng họ phải tập-sự và phải chứng-tỏ với Chúa
rằng họ đã cải-biến rồi trước khi nhận được ân-phước Ngài. Nhưng
thật ra họ có thể tiếp-nhận ân-phước của Đức Chúa Trời ngay bây
giờ đây. Họ cần phải có ân-điển của Ngài, cần Thánh-Linh của Chúa
Jêsus để nâng-đỡ trong sự yếu-đuối của họ. Nếu không họ không thể
nào chống-trả nổi điều ác. Đức Chúa Jêsus rất muốn chúng ta đến
cùng Ngài với sự bất-toàn mà chúng ta hiện mang, dầu đầy tội-lỗi,
bất-lực, yếu-đuối. Chúng ta có thể đem mọi yếu-đuối, điên-rồ, tộilỗi mà sấp mình nơi chân Ngài với lòng sám- hối. Chính vinh-hiển
Ngài bao-bọc chúng ta trong vòng tay yêu-thương của Ngài để hàn
— gắn mọi vết-tích, để rửa sạch mọi ô-uế của chúng ta.
Đây là điểm mà hàng ngàn người đã thất-bại. Họ không tin rằng
Đức Chúa Jêsus tha-thứ riêng mình họ như một cá-nhân. Họ không
tin lời Chúa. Chính đặc-ân của mọi kẻ làm đúng theo mọi điều- kiện
là biết rằng sự tha-thứ được ban cho mọi tội- nhân cách dư-dật. Hãy
cất-bỏ đi sự nghi-ngờ lời hứa của Chúa để dành cho ai đó chớ không
[83] phải cho bạn. Chính ra lời hứa của Ngài ban cho mọi kẻ phạm-pháp
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biết ăn-năn. Năng-lực và ân — điển đã được dành sẵn qua Đấng
Christ đã được thiên-sứ hộ-vệ đem đến cho mọi người tin. Không
có một ai phạm tội quá nặng đến không còn tìm được sức-lực, sự
tinh-khiết và công — bình trong Đức Chúa Jêsus là Đấng đã chết
thay cho họ. Chúa đang chờ-đợi để cất-bỏ chiếc áo dơ nhuốm đầy ”
tội-lỗi mà họ đang mặc trên mình, để khoác vào đó chiếc áo trắng
tinh của sự công — bình. Ngài khuyến-cáo họ phải sống chớ không
phải chết.
Đức Chúa Trời không đối-đãi chúng ta như loài người đối-đãỉ
với nhau. Ý-tưởng của Ngài là những ý-tưởng thương-xót, bác-ái,
cảm — thương êm-dịu nhứt. Ngài phán: “Kẻ ác khá bỏ đường mình,
người bất-nghĩa khá bỏ các ý-tưởng ; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va,
Ngài sẽ thương-xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì
Ngài tha-thứ dồi-dào.” “Ta đã xóa sự phạm tội con như mây đậm, và
tội-lỗi con như đám mây.” Ê-sai 55:7; 44:22.
Chúa Giê-hô-va phán rằng:“Thật vậy! Ta không vui đâu về sự
chết của kẻ phải chết, vậy các con hãy xây lại, mà được sống!” Ê-xêchi-ên 18:32. Sa-tan sẵn-sàng cướp đi ân-phước bảo-đảm của Đức
Chúa Trời khỏi chúng ta. Nó ao-ước rút mất đi mọi ánh-lóe của niềm [84]
hy-vọng và mọi tia-sáng khỏi lòng bạn ; nhưng bạn đừng cho phép
nó làm vậy. Đừng thèm nghe lời của nó cám — dỗ nhưng hãy nói:
Đức Chúa Jêsus chết để ta được sống. Ngài yêu ta và không muốn
ta chết mất. Ta có một Thiên-Phụ đầy lòng cảm thương, dầu ta có
lạm-dụng tình-yêu của Ngài, dầu mọi ân-phước mà Ngài ban cho ta
đã bị phung-phí, ta sẽ đứng dậy, đến cùng Cha và thưa rằng: “Con
đã đặng tội với Trời và với Cha, không đáng gọi là con của Cha nữa;
xin Cha đãi con như đứa làm mướn của Cha vậy.” Ví-dụ con trai
hoang-đàng đã tả cảnh đứa con lạc-lối được tiếp-đón như thế nầy:
“Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương- xót, chạy ra
ôm lấy cổ mà hôn.” Lu-ca 15:18-20.
Dầu cho ví-dụ nầy có êm-ái cảm — động biết mấy cũng không
thể nào bộc — lộ hết mối cảm- thương vô — hạn của Cha chúng ta
ở trên trời. Chúa có qua miệng tiên-tri mà tuyên-bô rằng: “Ta đã lấy
sự yêu thương đời-đời mà yêu ngươi ; nên đã lấy sự nhân-từ mà kéo
ngươi đến.” Giê-rê-mi 31:3.
Trong khi tội-nhân hãy còn lạc nẻo ở phương xa, phung-phí tiền
của nơi đất lạ, lòng của Từ-Phụ luôn hướng về con, Mọi ước-muốn
trở về cùng Chúa nổi dậy trong lòng đứa con là lời thỉnh-mời thiết-
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tha của Đức Thánh-Linh Ngài. Lời ấy cứ thúc-đẩy, lôi-cuốn và cố
[85] kéo nó trở về an-nghỉ bên lòng yêu-thương vô — lượng của Đức
Chúa Trời.
Bao nhiêu lời hứa quí-báu của Kinh-Thánh đã nêu ra trước mặt
bạn, có lẽ nào bạn còn nghi- ngờ sao? Bạn có tin rằng khi tội-nhân
khốn-cùng hết lòng mong-muốn được trở về, khao — khát được tha
tội, Chúa lại nhẫn-tâm cấm cản, không cho người quì mọp dưới chân
Ngài để ăn — năn tội-lỗi mình chăng? Hãy gội bỏ những tư-tưởng
như vậy đi. Không có gì làm hại linh — hồn bạn bằng nuôi-dưỡng ý
— tưởng như thế về Cha của chúng ta ở trên trời. Ngài ghét tội-lỗi,
nhưng yêu tội-nhân. Ngài đã xả thân trong thân-thể của Đấng Christ
để mọi ai muốn được cứu sẽ được cứu và tận hưởng nguồn phước
— hạnh trong nước vinh- hiển của Ngài. Ta còn tìm đâu được lời-Iẽ
mạnh- mẽ hơn, tha-thiết hơn lời Ngài đã dùng để bày-tỏ lòng bác-ái
cho chúng ta? Chúa đã tuyên-bố: “Đàn- bà há dễ quên con mình cho
bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn — bà quên
con mình, Ta cũng chẳng quên con.” Ê-sai 49:15.
Hỡi bạn là người còn nghi-ngờ, run-sợ, hãy nhướng mắt nhìn lên,
vì Đức Chúa Jêsus hiện đang sống để cầu thay cho chúng ta.Hãy
tạ-ơn Đức Chúa Trời về Con yêu-dấu của Ngài và khấn — nguyện
[86] rằng Ngài không phải chết cho bạn cách vô-ích. Đức Thánh-Linh
đang thỉnh-mời bạn hôm nay. Hãy đem trọn tấm lòng mình mà đến
cùng Chúa thì bạn sẽ nhận được ân-phước Ngài.
Khi đọc những lời hứa của Chúa, nên nhớ rằng đó là biểu-hiệu
một tình thương vô-biên và lòng thương-xót không bờ không thể
thốt thành lời được. Tấm lòng bác-ái vô-tận kia luôn khắn- khít với
tội-nhân bằng mối cảm — thương không bờ bến. “Chúng ta được
cứu — chuộc bởi huyết Ngài, và được tha tội.” Ê-phê-sô 1:7. Phải
lắm, bạn chỉ cần tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng cứu-giúp bạn. Ngài
muốn dựng lại hình — ảnh thiêng-liêng của Ngài trong con người.
Trong khi bạn đến gần Chúa với sự xưng tội và ăn-năn, Ngài sẽ đến
[87] cùng bạn với sự thương-xót và ơn tha tội vậy.

CHƯƠNG 7: DẤU HIỆU MÔN ĐỒ
NẾU ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” 2 Cô rinh-tô
5:17.
Người ta không thể nói đúng nơi nào và lúc nào, hay theo dấu
mọi giai — đoạn, trạng-huống trong vấn-đề hối-cải. Nhưng điều đó
không phải là dấu-chỉ chứng-tỏ người không ăn-năn. Chúa Christ
đã phán với Ni-cô-đem như vầy: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi
nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến -từ đâu và cũng không
biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh-Linh thì cũng vậy.”
Giảng 3:8. Công — việc làm của Đức Thánh-Linh ở trong lòng
người cũng như gió, tuy vô-hình nhưng người ta vẫn cảm thấy và
nhận biết rõ-ràng. Quyền-năng tái-tao tuy mắt người không trông [88]
thấy, phát-sanh một nguồn sống mới trong tâm-hồn; nó tạo nên một
người mới theo hình-ảnh của Đức Chúa Trời. Công-việc làm của
Đức Thánh-Linh tuy âm-thầm, lặng-lẽ, nhưng ảnh-hưởng biểu-lộ
rõ-ràng. Nếu tấm lòng đã được đổi mới bởi Thánh-Linh của Đức
Chúa Trời, cuộc sống sẽ minh-chứng thực — trạng đó. Trong khi
chúng ta không làm được gì cả để biến-đổi lòng ta, hoặc tự đưa mình
vào sự hòa — hợp với Đức Chúa Trời; trong khi chúng ta không
trông — cậy nơi cá-nhân và công-lao mình, thì đời sống của chúng ta
sẽ bộc-lộ việc ân-điển của Đức Chúa Trời có ngự trong lòng chúng ta
hay không. Người ta sẽ nhận thấy dễ-dàng có sự biến-đổi nhiệm-màu
trong cá-tánh, thói quen và xu-hướng của chúng ta. Sự tương — phản
thật rõ-ràng và dứt — khoát giữa quá-khứ và hiện-tại. Bản-tánh lộ ra
không phải do những việc lành hay dữ xen lẫn nhau, mà chính ở cái
khuynh-hướng của lời nói và hành-động của chúng ta.
Đành rằng người ta có thể điều-chỉnh được thái-độ bề ngoài
mà không cần quyền-năng tái-tạo của Đấng Christ. Vì muốn gây
ảnh-hưởng và người khác trọng-vọng, người ta có thể tạo một đời
sống ngăn — nắp được. Tánh tự-trọng có thể thúc — đẩy chúng ta
tránh những gì tựa như điều-ác. Một người ích — kỷ có thể thi-thố
những hành — động phúc — hậu. Như vậy làm thế nào định được [89]
43

44

CON ĐƯỜNG GIẢI-THOÁT

chúng ta đang ở phe nào?
Ai chiếm-hữu được tâm-hồn chúng ta? Tư- tưởng chúng ta hướng
về ai? Chúng ta thích chuyện — trò với ai? Ai thâu-phục được mối
yêu- thương nồng-nàn và năng-lực tốt nhứt của chúng ta? Nếu chúng
ta thuộc về Đấng Christ, tư-tưởng của chúng ta ở với Ngài và những
ý-nghĩ đẹp nhứt của chúng ta là về Ngài. Cá-nhân chúng ta và mọi
vật thuộc về mình đều dâng — hiến cho Ngài cả. Chúng ta ao-ước
được mang lấy hình-ảnh Ngài, hấp-thụ lấy Thánh-Linh Ngài, làm
theo ý Chúa và thỏa-mãn Ngài trong mọi sự.
Những người đã được dựng nên mới trong Đức Chúa JêsusChrist, sẽ sanh trái của Đức Thánh- Linh là: “Lòng yêu-thương,
sự vui — mừng, bình- an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín,
mềm-mại và tiết-độ”. Ga-la-ti 5:22. Họ không còn chiều theo tư-dục
cũ, nhưng bởi đức tin trong Đức Chúa Trời họ sẽ theo dấu chân
Ngài, phản-chiếu bản-tánh Ngài và tự làm mình nên thánh-sạch
như Chúa vốn thánh-sạch. Những sự trước kia họ chê- ghét, nay lại
ham-thích. Tánh kiêu-ngạo, khoác- lác, nay đã trở nên mềm-mại và
khiêm-nhường. Kẻ say-sưa trở nên tỉnh-táo, kẻ trụy-lạc trở nên tinh[90] sạch. Mọi thói-tục vô-ích và kiểu-cách lố-lăng của người đời đều bị
dẹp-bỏ hết. Người tín-đồ tìm- kiếm không phải sự “loè-lẹt bề ngoài”
nhưng sự trang-sức bên trong “giàu ở trong lòng, tức là sự trong sạch
chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng.” 1 Phi e-rơ 3:3,4.
Không có sự cải-cách, tức không có dấu — chỉ của sự ăn-năn.
Nếu người phục — hồi lời hứa, trả lại của cắp, xưng mọi tội mình,
yêu Chúa và người đồng loại, thì tội-nhân có thể chắc-chắn rằng
mình đã trải qua sự chết mà bước vào sự sống đời-đời.
Khi còn là kẻ lạc-lối và đầy tội-lỗi, chúng ta đến cùng Đấng
Christ để hường được ơn tha-thứ của Ngài, tình yêu liền nẩy-nở
trong lòng chúng ta. Mọi gánh nặng đều trở nên nhẹ-nhàng vì ách
của Chúa đặt trên chúng ta là dễ-chịu. Nhiệm-vụ trở nên vui-thích
và hy-sinh là một lạc-thú. Con đường trước kia dường như bị phủ
dày bởi màn âm-u, đã trờ nên sáng rực bởi tia nắng của mặt trời
công-bình.
Bản-tánh đẹp-đẽ của Đấng Christ sẽ được lộ ra trong môn-đồ
Ngài. Chính Ngài rất vui-mừng làm theo ý-muôn của Đức Chúa
Trời, tình yêu đối với Đức Chúa Trời, lòng sốt-sắng để làm vinh-hiển
[91] Chúa, chính là quyền lực chế-ngự đời sống Đấng Christ. Tình-yêu đã
mỹ-lệ và thanh-cao-hóa mọi hành-động Ngài. Tình yêu từ Đức Chúa
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Trời mà đến. Tấm lòng chưa hiến — dâng không thể phát- nguồn
hay sản-xuất tình-yêu ấy, mà chỉ tìm thấy trong những tâm-hồn nào
được Đức Chúa Jêsus ngự-trị. “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng
ta trước.” 1 Giăng 4:19. Tình yêu là nguyên-tắc hành- động của tấm
lòng đổi mới bởi ân — điển thiên- thượng. Nó thay-đổi bản-tánh,
chế-ngự động-lực, kiểm-soát dục-vọng, diệt-trừ thù-oán và làm cho
lòng thương trỏ nên cao-quí. Tình yêu nầy, nếu được ấp-ủ trong tâmhồn sẽ làm cho cuộc sống trở nên, êm-ái và tỏa ảnh-hưởng thanh-cao
ra quanh mình.
Có hai điều sai-lầm mà con-cái Đức Chúa Trời — nhứt là những
người mới thọ-lãnh ân-điển Ngài — cần phải lưu-ý đặc-biệt. Điều
thứ nhứt, như đã nói ở phần trên, là trông cậy nơi công-việc riêng
mình, trông cậy nơi bất-cứ việc gì người ta có thể làm để tự đem
mình đặt vào sự hòa-hợp với Đức Chúa Trời, Bất-cứ người nào cố
cậy nơi việc giữ luật-pháp để được nên thánh, tức việc làm không
thể thực — hiện được. Nếu ở ngoài Đấng Christ, người ta chỉ có thể
nhiễm đầy tánh vị-kỷ và tội-1 ỗi mà thôi. Chính chỉ bởi Đấng Christ
qua đức-tin mà chúng ta được nên thánh.
Trái lại, điều thứ hai cũng nguy-hiểm không cùng, là khi ta cho
rằng tin Đức Chúa Jêsus tức giải-thoát con người khỏi sự tuân-giữ [92]
luật-pháp Đức Chúa Trời. Vì cớ chỉ bởi ân-điển mà chúng ta được
hưởng ân — điển của Đấng Christ, nên những công-việc làm của
chúng ta dầu có tốt-đẹp đến đâu cũng không thể cứu-rỗi chúng ta
được.
Hãy chú-ý điểm nầy, là sự vâng-lời không phải là một cử-chỉ
phục-tùng bề ngoài mà thôi, nhưng đó là công — việc yêu-thương.
Luật-pháp của Đức Chúa Trời là phán-ảnh của chính bản-tánh Ngài,
nó là hiện thân của đại nguyên-tắc bác-ái, và vì vậy nó là nền-tảng
của chánh-thể Ngài ở thiên-đàng cũng như hạ-giới vậy. Nếu lòng
chúng ta được đổi mới theo hình-ảnh Chúa, nếu tình yêu — thương
thượng-giới chôn-sâu vào linh-hồn chúng ta, ta há lại không thi-hành
theo luật-pháp Ngài trong đời sống của chúng ta sao? Khi nguyên-tắc
của tình yêu đã ghi chặt trong lòng, khi con người được đổi mới theo
hình-ảnh Chúa là Đấng đã tạo nên mình, thì lời hứa của giao-ước
mới sẽ được thực-hiện: “Ta sẽ để luật-pháp Ta vào lòng chúng nó
và ghi- tạc nơi trí-khôn.” Hê-bơ-rơ 10:16. Nếu luật-pháp đã ghi vào
lòng, nó không thay-đổi cách-ăn nết-ở hay sao? Sự vâng lời — là
chức-vụ và phục-tùng của tình-yêu—là dấu thật của chức-vụ sứ-đồ.
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Kinh Thánh có nói về việc ấy như vầy: “Sự yêu-mến Đức Chúa Trời,
[93] tức là chúng ta vâng — giữ điều- răn Ngài”. “Kẻ nào nói: Ta biết
Ngài, mà không giữ điều-răn Ngài, là người nói dối, lẽ-thật quyết
không ở trong người.” 1 Giăng 5:3; 2:4. Đức tin và chỉ đức-tin thôi,
làm cho ta được dự phần trong ân — điển của Đấng Christ thay
vì làm cho loài người không cần phải phục-tùng nó nữa, và chính
đức-tin mới giúp ta vâng theo luật-pháp được.
Chúng ta không bởi vâng lời mà được sự cứu- rỗi vì sự cứu-rỗi
là một sự ban-cho nhưng-không của Đức Chúa Trời mà ta nhận-lãnh
bởi đức-tin. “Các con biết Đức Chúa Jêsus-Christ đã hiện ra để
cất tội-lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội-lỗi. Ai ở trong Ngài
thì không phạm tội, còn ai phạm- tội, thì chẳng từng thấy Ngài và
chẳng từng biết Ngài.” 1 Giăng 3:5,6. Đây mới thật là thử-thách.
Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, nếu tình yêu của Đức Chúa Trời ở
trong chúng ta, thì cảm-giác, tư-tưởng, mục-đích, hành-vi của chúng
ta thảy đều hòa-hợp với ý-muôn Đức Chúa Trời như đã được bàytỏ trong các điều — khoản của luật-pháp Ngài vậy. “Hỡi các con
bé-mọn, chớ để cho ai lừa-dối mình: kẻ làm sự công-bình là người
công-bình, như chính mình Chúa là công-bình.” 1 Giăng 3:7. Sự
công-bình đã được định rõ trong mười đỉều-khoản của bộ luật thánh
của Chúa ban ra trên núi Si-na-i.
Cái mà người ta gọi là đức-tin trong Đấng Christ để giải — thoát
[94] con người ra khỏi vòng bó- buộc vâng-phục Đức Chúa Trời, không
phải đức- tin mà là lòng tự-phụ liều-lĩnh. “Ấy là nhờ ân- điển, bởi
đức-tin mà anh em được cứu.” Nhưng “nếu đức- tin không sanh ra
việc làm, thì tự mình nó chết.” Ê-phê-sô 2:8; Gia-cơ 2:17. Đức Chúa
Jêsus tự bày-tỏ trước khi Ngài xuống thế rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời
Con, Con lấy làm vui-mừng làm theo ý- muốn Chúa, luật-pháp Chúa
ở trong lòng Con.” Thi-thiên 40:8. Và ngay trước khi thăng-thiên,
Ngài lại tuyên-bố: “Ta đã vâng — giữ các điều — răn của Cha Ta,
và cứ ở trong sự yêu-thương Ngài.” Giăng 15:10. Kinh — Thánh có
chép rằng: “Chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ
các điều- răn Ngài... Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng làm theo
như chính Ngài đã làm.” 1 Giăng 2:3-6. Đấng Christ cũng đã chịu
khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi
dấu chơn Ngài.” 1 Phi-e-rơ 2:21.
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Điều-kiện để được sống đời-đời thì ngày nay cũng như xưa kia
vậy — cũng y như trong vườn phước-hựu trước khi tổ-phụ đầu-tiên
của chúng ta sa-ngã — là vâng-giữ trọn-vẹn luật-pháp Đức Chúa
Trời, là công-bình hoàn-toàn. Nếu không cần theo đúng điều-kiện
nầy mà sự sống đời-đời vẫn được ban cho thì hạnh-phúc của toàn-thể
vũ-trụ sẽ bị nguy-ngập, nó sẽ mở đường cho tội-lỗi cùng mọi sự [95]
rủa-sả, tai-ương và khốn-khổ liên-miên bất-tuyệt.
A-đam khi chưa phạm tội có thể tạo nên bản- tánh công-bình
bằng cách vâng-giữ luật-pháp Đức Chúa Trời. Nhưng A-đam không
làm được điều nầy.Vì cớ tội-lỗi của ông nên bản-tánh của chúng ta
là vấp-phạm và không thể nào tự làm mình trở nên công-bình được.
Chúng ta vốn là tội-lỗi, ô-uế nên chúng ta không thể nào vâng-giữ
hoàn-toàn luật-pháp thánh được. Tự mình chúng ta không có được
sự công-bình để nhờ đó làm trọn mọi điều- kiện của luật-pháp Đức
Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã mở một lối thoát cho chúng ta.
Ngài sống trên thế-gian giữa những thử-thách và cám- dỗ như chúng
ta phải gặp, và Ngài đã sống một đời sống vô-tội. Ngài đã chết cho
chúng ta, hiện nay đang thỉnh-mời để mang lấy tội-lỗi cho ta và ban
cho ta sự công-bình. Nếu bạn tự hiến mình cho Ngài và tiếp-nhận
Ngài là Đấng Cứu-Thế mình, thì dầu bạn có tội-lỗỉ đầy-dẫy thế nào
mặc lòng, Ngài cũng lấy sự công-bình Ngài mà khoác lên cho bạn.
Bản-tánh của Chúa sẽ thay-thế bản-tánh của bạn và bạn sẽ được
tiếp-đón trước mặt Đức Chúa Trời như bạn chưa hề phạm-tội bao
giờ cả.
Hơn nữa, Chúa Jêsus thay-đổi lòng bạn. Ngài sẽ bởi đức-tin mà
ngự vào lòng bạn. Bạn cần phải duy-trì sự liên-quan nầy với Đấng [96]
Christ bằng đức- tin và bằng cách dâng-hiến ý-chí bạn cho Ngài
thôi. Hễ khi nào bạn còn làm vậy, Ngài sẽ hành — động trong bạn
để bạn vừa muốn vừa làm theo ý tốt- đẹp của Ngài. Như thế bạn có
thể nói; “Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ
sống trong tôi: nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong
đức-tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính
mình Ngài vì tôi.” Ga-la-ti 2:20. Vì vậy mà Đức Chúa Jêsus phán
cùng môn-đồ Ngài rằng: “Ấy chẳng phải tự các con nói đâu, song
là Thánh-Linh của cha các con sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.”
Ma-thi-ơ 10:20. Bây giờ với sự hành-động của Đấng Christ ở trong
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bạn, bạn sẽ biểu-lộ chính tinh — thần và làm chính việc thiện như
Chúa đã làm tức việc công-bình và vâng-phục vậy.
Xét như thế, ta thấy trong ta không có gì để khoe-khoang cả. Ta
không có cái gì để tự-tôn. Mối hy-vọng duy-nhứt của chúng ta đặt
trong sự công- bình mà Đấng Christ đã ban cho, và trong việc làm
mà Đức Thánh-Linh hành-động trong chúng ta và qua chúng ta vậy.
Khi nói đến đức-tin, tâm-trí ta phải mang lấy sự phân-biệt rõràng nầy là: có một thứ tin tưởng khác hẳn với đức-tin. Sự thực-hữu
và quyền-năng của Đức Chúa Trời, lẽ thật của lời Ngài là những
[97] chứng-cớ mà Sa-tan cùng cả qui-sứ nó cũng không thể nào chối-cải
được. Kinh-Thánh nói rằng: “ma- quỉ cũng tin như vậy và run-sợ”;
— Gia-cơ 2:19 —nhưng đó không phải là đức-tin. Đức-tin không
phải chỉ tin nơi Lời Chúa nhưng là sự đầu-phục ý muốn Ngài, là sự
hiến-dâng trọn-vẹn tấm lòng cho Chúa cùng đặt mọi tình-cảm trên
Ngài. Đó là đức-tin — đức-tin hành động bởi tình-yêu và luyện-sạch
linh-hồn. Chính nhờ đức-tin nầy mà tấm lòng được đổi mới trong
hình-ảnh Đức Chúa Trời. Tấm lòng chưa ở trong trạng-thái đổi mới
không phục luật-pháp cúa Đức Chúa Trời, cũng không thể phục
được, nay lại vui thích theo điều- răn thánh của Ngài như tác-giả
Thi — thiên reo lên rằng: “Tôi yêu-mến luật-pháp Chúa biết bao!
Trọn ngày tôi suy-gẫm luật-pháp ấy!” Thi-thiên 119:97. Bấy giờ sự
công-bình của luật-pháp được trọn trong chúng ta “là kẻ chẳng noi
theo xác- thịt, nhưng noi theo Thánh-Linh.” Rô-ma 8:1.
Có những người học biết lòng bác-ái đầy thứ- tha của Đấng
Christ và thật lòng ham-muốn được trở nên con-cái của Đức Chúa
Trời, dầu vậy họ nhận thấy sự bất-toàn của bản-tánh mình, còn đời
sống thì kém khuyết, nên họ nghi-ngờ không biết lòng họ đã được
đổi mới bởi Đức Thánh — Linh chưa. Với những người ấy tôi muốn
[98] nhắn rằng: Chớ hề ngã lòng chúng ta sẽ thường phải quì xuống dưới
bệ chân Chúa và khóc-lóc kêu than vì cớ những kém-khuyết và lỗilầm của chúng ta, nhưng chúng ta không nên nãn lòng. Ví dầu chúng
ta có bị thua kẻ thù, chúng ta cũng không bị loại bỏ đâu và Chúa
cũng không quên, không khước-từ chúng ta bao giờ. Không. Đấng
Christ luôn luôn ở bên phải Đức Chúa Trời là Đấng hằng cầu thay
cho chúng ta, Sứ-đồ Giăng có viết: “Ta viết cho các con những điều
nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng
ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus-Christ
tức là Đấng công-bình.” 1 Giăng 2:1. Bạn cũng không nên quên lời
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của Đấng Christ như vầy: “Chính Cha yêu thương chúng ta.” Giăng
16:27. Ngài muốn gây dựng bạn lại trong Ngài, để thấy chính sự
thánh-khiết Ngài phản-chiếu trong bạn. Nếu bạn đã hiến mình cho
Chúa là Đấng đã khởi công làm những việc tốt-lành trong bạn, sẽ
xúc-tiến mãi việc ấy đến ngày Đức Chúa Jêsus — Christ chúng ta
trở lại. Hãy cầu-nguyện sốt-sắng hơn và tin — tưởng trọn — vẹn
hơn. Khi chúng ta biết rằng không thể nào trông-cậy vào quyền-lực
riêng của mình chúng ta phải trông cậy nơi quyền- năng của Đấng
Cứu-Thế, và chúng ta sẽ chúc-tôn Chúa là nguồn sống của chúng ta.
Bạn càng đến gần Đức Chúa Jêsus bao nhiêu, càng thấy mình
tội-lỗi bấy nhiêu, vì thị-giác thiêng- liêng của bạn sẽ sáng-tỏ hơn và [99]
mọi sự bất-toàn sẽ lộ ra rõ-rệt để tương-phản với sự toàn-vẹn của
bản-tánh Ngài. Đó là chứng-cứ tỏ rõ sự quyến-rủ của Sa-tan đã hết
hiệu-lực rồi, và ảnh-hưởng vô cùng linh-hoạt của Đức Thánh-Linh
đang vùng dậy trong lòng bạn.
Tình yêu thâm-thúy đối với Đức Chúa Jêsus không thể ở trong
tấm lòng không nhìn biết chính tội-lỗi của mình. Linh-hồn được
biến-đổi bởi ân- điển của Đấng Christ ca — ngợi bản — tánh thiênthượng của Ngài; nhưng nếu chúng ta không thấy chính sự đồi-bại
của mình, đó là bằng chứng rõ- ràng rằng chúng ta chưa trông thấy
sự toàn-thiện toàn-mỹ của Đấng Christ.
Chúng ta càng ít đề — cao mình thì càng ưa- chuộng sự trongsạch tuyệt-đối và lòng bác-ái của Đấng Cứu-Thế mình. Sự nhìn thấy
tội—lỗi mình thúc-đẩy chúng ta, đến cùng Chúa là Đấng có thể tha
tội cho chúng ta, và khi linh-hồn nhận thấy tình-trạng tuyệt — vọng
của mình kêu-cầu Chúa, Ngài sẽ tự bày tỏ trong quyền-năng Ngài.
Chúng ta càng bị thúc-đẩy đến cùng Chúa và lời Ngài vì cảm thảy
sự thiếu — thốn của mình thì chúng ta càng thấy rõ bản-tánh của
[100]
Ngài, càng phản-chiếu hình-ảnh Ngài trọn-vẹn hơn.
[101]

CHƯƠNG 8: KHÔN LỚN TRONG ĐẤNG
CHRIST
KINH-THÁNH ví sự thay-đổi tâm hồn để trở nên con — cái Đức
Chúa Trời như một sự sanh-nở. Việc ấy cũng được so — sánh với
hột giống nẩy mầm trên mảnh đất của người làm vườn. Những người
mới trở lại đạo cũng giống như vậy. Họ chẳng khác nào “những đứa
trẻ mới sanh”, để “lớn lên” để được tầm thước vóc-giạc trọn-vẹn của
Đấng Christ. 1 Phi-e-rơ 2:2; Ê-phê-sô 4:13. Họ cũng như hột giống
gieo trên cánh đồng, phải lớn lên và đơm bông kết trái. Tiên-tri Ê-sai
nói rằng: “Họ sẽ được gọi là cây của sự công-bình, là cây Giê-hô-va
đã trồng để được vinh-hiển.” Ê-sai 61:3. Những ví-dụ nầy được rút từ
[102] thiên-nhiên để giúp chúng ta hiểu rõ hơn những chân-lý nhiệm-mầu
của đời sống thiêng-liêng.
Hết thảy sự khôn-ngoan và khéo-léo của con người cũng không
thể nào tạo nên sự sống cho một vật rất nhỏ trong vạn-vật được. Cây
— cỏ và thú- vật sống được là nhờ sự sống của Đức Chúa Trời ban
ra cho chúng. Cũng một thể ấy, nhờ sự sống từ Đức Chúa Trời ban
ra mà lòng người mới có được sự sống thiêng-liêng. Nếu một người
không được “sanh lại từ trên cao”, người không thể nào dự phần
được vào sự sống mà Đấng Christ đã xuống thế để ban-bố ra.
Sống thế nào, lớn lên cũng thế ấy. Chính Đức Chúa Trời làm
cho nụ nở hoa và hoa biến thành trái. Cũng chính quyền-năng của
Ngài đã làm cho hột giống nẩy mầm và phát-triển “đầu là cây, kế là
bông, đoạn bông kết thành hột.” Mác 4:28. Tiên- tri Ô-sê nói về dân
Y-sơ-ra-ên rằng: “Nó trổ hoa như bông huệ”. Chúng nó sẽ tinh lại
như cây lúa. Chúng nó sẽ trồ hoa như cây nho.” Ô-sê 14:5,7. Đức
Chúa Jêsus cũng khuyên-giục chúng ta nên “xem hoa huệ mọc lên
như thế nào.” Lu-ca 12:27. Cây- cối và hoa cỏ mọc lên không phải
nhờ nơi sự lo- lắng, bồn-chồn và sức cố-gắng của chúng, nhưng bởi
tiếp-nhận những cái mà Đức Chúa Trời đã cung-cấp để có lợi cho
[103] chúng. Một hài-nhi không phải bởi sự lo-Iắng hoặc sức-lực riêng
của nó mà lớn lên. Chính bạn cũng không thể nào trông-cậy vào
sự lo-toàn và gắng sức của mình mà có được sự lớn lên trong mặt
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thiêng-liêng. Cây-cỏ và con trẻ thâu-nhận những sự vật quanh chúng
đã được tạo nên để phục-vụ cho chúng như: không-khí, ánh- nắng
và lương-thực. Những món quà nhưng không nầy của thiên-nhiên
đã sanh lợi cho con trẻ và cây- côi thế nào, thì Đấng Christ cũng đối
với những ai trông — cậy nơi Ngài một thế ấy. Ngài là “sự sáng đời
đời”, là “mặt trời và cái khiên của họ”, Ê-sai 60.19; Thi-thiên 84:11.
Chúa sẽ như là “sương móc cho dân Y-sơ-ra-ên “. Ngài sẽ như “mưa
trên cỏ mới phát” Ô-sê 14:5; Thi-thiên 72;6. Ngài là nước sông, là
“bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế-gỉan.” Giăng
6:33.
Món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho thế-gian là Con Ngài,
đã bao-trùm thế-gian bằng ân-điển cũng thực-hữu như không-khí
vận — hành quanh địa-cầu vậy. Mọi ai muốn hấp-thụ không- khí làm
cho sống nầy sẽ sống và lớn lên theo tầm-thước vóc-gíạc trọn-vẹn
của Đấng Christ.
Như hoa thường xoay hướng về mặt trời, nhờ tia sáng kia mà
được nẩy-nở tươi — thắm và cân — đối, chúng ta cũng cần phải
hướng lòng về Mặt Trời Công-Bình, để luồng sáng thiêng-thượng
chiếu giọi trên ta, hầu cho bản - tánh của chúng ta sẽ được phát [104]
— triển như bản — tánh của Đấng Christ.
Đức Chúa Jêsus cũng giảng-dạy như thế khi Ngài phán rằng:
Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như nhánh nho, nếu
không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết-quả được, cùng một
lẽ ấy, nếu các con chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng chẳng kết-quả được.
Vì ngoài Ta, các con chẳng làm chi được.” Giăng 15:4,5.
Muốn sống một đời sống nên thánh, bạn phải trông cậy nơi Đấng
Christ, cũng như nhánh cây nếu muốn lớn và sanh trái phải tùy thuộc
vào thân cây vậy. Ngoài Chúa, bạn không thể có một sự sống, bạn
sẽ không có năng — lực để chống-trả sự cám-dỗ và lớn lên trong
ân-điển và thánh-khiết. Nếu ở trong Chúa, bạn sẽ kết-quả. Nhờ sự
sống của Ngài tiếp cho, bạn sẽ không tàn-úa và không phải không
thể sanh trái được. Bấy giờ bạn như cây trồng gần dòng nước trong
vậy.
Có nhiều người lại tin rằng họ phải tự mình lo một phần trong
công-việc nầy. Họ đã tin Đấng Christ trong việc tha-tội, nay lại gắng
sức để sống theo đường ngay lẽ phải. Nhưng mọi cố-gắng như vậy
chi đưa đến thất-bại mà thôi. Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ngoài Ta, [105]
các con chẳng làm gì được.” Sự lớn khôn của chúng ta trong ân-điển,
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sự vui- mừng, sự lợi-ích của ta thảy đều trông-cậy vào sự hiệp nhứt
với Đấng Christ. Chính do sự thông- công với Ngài từng ngày, từng
giờ, cũng do sự nương — náu trong Ngài mà chúng ta được khônlớn trong ân-điển. Đức Chúa Jêsus không phải chỉ là cội-rễ, mà cũng
là cuối-cùng của đức-tin chúng ta. Lúc nào cũng phải có Chúa trước
hết và sau hết mọi sự. Ngài ở với chúng ta không phải chỉ có đầu và
cuối đoạn đường đời, nhưng lại ở trong mọi bước đi nữa. Đa-vít đã
nói: “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề
bị rung-động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” Thi-thiên 16:8.
Bạn có thể hỏi: “Làm thế nào tôi nương-náu trong Đấng Christ
được? Cũng y như cách bạn tiếp-nhận Ngài ở buổi ban đầu vậy. “Anh
em đã nhận Đức Chúa Jêsus-Christ thế nào, thì hãy bước đi trong
Ngài thế ấy.” “Người công-bình của ta sẽ cậy đức-tin mà sống.”
Cô-lô-se 2;6; Hê-bơ-rơ 10:38. Bạn đã dâng mình cho Đức Chúa
Trời để thuộc về Chúa hoàn-toàn, để hầu việc và vâng-phục Ngài,
và nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu-Chúa mình. Bạn không thể nào
tự chuộc lấy tội-lỗi hay biến-đổi lòng mình được, nhưng bởi dâng
[106] mình cho Chúa trọn-vẹn, bạn tin rằng Đức Chúa Trời vì Đức Chúa
Jêsus-Christ mà làm mọi điều đó cho bạn. Bởi đức- tin mà bạn thuộc
về Đấng Christ, cũng bởi đức- tin mà bạn lớn khôn trong Ngài. Bạn
hiến-dâng hết thảy—tấm lòng, ý-chí, sự phục-vụ—hiến bạn trọnvẹn cho Ngài để vâng-phục theo mọi điều-kiện của Ngài; rồi bạn
phải nhận hết thảy — Đấng Christ, sự trọn-lành của nguồn ơn để
ghi chặt trong lòng, để làm nguồn năng, sự công-bình và là nguồn
cứu- trợ đời-đời cho bạn — tức để nhờ Ngài ban cho bạn đủ sức để
vâng-phục Ngài vậy.
Buổi sáng sớm hãy hiến mình cho Chúa; đó là điều bạn phải lo
làm trước nhất. Bạn hãy cầu- nguyện như vậy: “Đức Chúa Trời ôi!
xin nhận con như là vật sỡ-hữu Ngài. Con xin dâng mọi chươngtrình hoạt-động của con nơi chân Ngài. Xin Chúa ngày nay cứ dùng
con trong công-việc Ngài. Nguyện Chúa ở với con và mọi công-việc
của con đều sẽ được thực — hiện trong Chúa.” Đây phải là công
việc hằng ngày. Mỗi buổi sáng hãy hiến-dâng mình cho Chúa trong
ngày ấy. Hãy dâng mọi kế-hoạch cho Chúa để thực-hiện hoặc xóa bò
tùy theo sự an-bài mà Ngài sẽ chỉ-định. Bằng cách ấy mỗi ngày bạn
có thể hiến mình trong tay Chúa, và đời sống bạn càng ngày càng
được nhào — nặn theo hình-ảnh của Đấng Christ.
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Đời sống trong Đức Chúa Jesus là đời sống đầy thanh-tịnh, Có
thể bạn không có cái cảm-giác xao-động khoái-trá; nhưng phải là [107]
một niềm trông — cậy bền-vững và thơ-thái. Niềm hy-vọng của bạn
không phải tự đặt trong chính cá-nhân bạn, mà là trong Đấng Christ.
Sự yếu-đuối của bạn đã kết- hợp với năng-lực của Chúa, sự ngu-dốt
của bạn được ở trong sự khôn-ngoan của Ngài, sự mỏng- manh của
bạn đã kết chặt trong nguồn năng bền- vững của Ngài rồi. Vì cớ đó,
bạn không nên tự nhìn lấy mình, không nên để tâm-trí lo việc riêng
của mình mà phải nhìn lên Đấng Christ. Tư-tưởng của bạn phải
đặt trên lòng bác-ái, trên nét mỹ-lệ và trọn-lành của bản-tánh Ngài.
Đấng Christ trong sự hy-sinh, Đấng Christ trong sự khiêm-nhường,
Đấng Christ trong sự trong-sạch và thánh-khiết, Đấng Christ trong
tình yêu vô-đối—phải là những đề-tài cho linh-hồn chiêm-ngưỡng.
Chính bởi yêu- mến Ngài, noi gương Ngài và hoàn-toàn trông-cậy
Ngài mà bạn được biến-đổi theo hình-ảnh Ngài vậy.
Đức Chúa Jêsus phán: ” Hãy ở trong Ta “Những lời nói nầy
có ngụ-ý một sự yên-nghĩ, vững- vàng và tin-cậy. Lại nữa, Chúa
khuyên-mời chúng ta: “Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được
yên- nghỉ.” Ma-thi-ơ 21:28. Tác-giả Thi-thiên cũng bày- tỏ một ý
ấy qua những lời nầy: “Hãy yên-tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và
chờ-đợi Ngài.” Thi — thiên 37:7. Ê-sai quả-quyêt: “Các ngươi sẽ
được rỗi, là trở lại và yên-nghỉ”. Ê-sai 30:15. Sự yên-nghỉ ấy không [108]
tìm thấy trong sự bất-động, vì lời khuyên- nài của Đấng Cứu-Thế
đến lời hứa yên-nghỉ kết chặt với lời kêu — gọi làm việc: “Hãy gánh
lấy ách của Ta... thì linh-hồn các con sẽ được yên- nghỉ.” Ma-thi-ơ
11:29. Người nào yên-nghỉ trọn- vẹn trong Đấng Christ sẽ vô-cùng
hăng — hái và linh-hoạt làm việc Chúa.
Khi tinh-thần cứ chăm về mình, tức lìa-bỏ Đấng Christ là nguồngốc của sức-lực và sự sống. Vì cớ đó Sa-tan luôn luôn cố-gắng làm
cho người ta không còn chú-ý đến Đấng Christ nữa, và làm trở-ngại
sự liên-kết và thông công của họ với Chúa. Những khoái-lạc ở đời,
lo-lắng về việc mưu-sinh cùng những ưu-tư phiền-muộn, những lỗilầm của kẻ khác, cả những lỗi-lầm và kém-khuyết của mình nữa. là
những điểm mà Sa-tân cố gây ra để người ta không còn tập-trung
tư-tưởng đến Chúa nữa. Đừng để bị mắc bẫy của ma-quỉ. Có nhiều
người thành-tâm thật ý, ước-ao được sống cho Đức Chúa Trời, nhưng
cũng thường bị ma-quỉ lèo-lái để chú ý vào lỗi-lầm và yếu-đuối của
mình, hầu phân-rẽ họ với Đấng Christ để nó toàn thắng. Chớ đặt
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mình làm trung — tâm của vũ-trụ và cứ mải lo-âu e-sợ không biết
mình có được cứu hay không. Mọi điều ấy chi làm cho linh-hồn ta
[109] lìa khỏi Nguồn năng của mình thôi. Hãy giao-phó linh-hồn bạn cho
Chúa gìn- giữ và vững tin nơi Ngài. Hãy nói và suy-tưởng về Đấng
Christ. Hãy để cái tôi biến mất trong Ngài. Hãy gạt-bỏ sự nghi-ngờ
và đánh tan lòng lo sợ- của bạn đi. Hãy cùng với sứ-đồ Phao-lô mà
nói rằng: “Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ
sống trong tôi: nay tôi còn sống trong xác- thịt, ấy là tôi sống trong
đức-tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính
mình Ngài vì tôi.” Ga-la tỉ 2:20. Hãy an-nghỉ trong Đức Chúa Trời.
Ngài có thể giữ trọn mọi sự mà bạn giao- phó cho Ngài. Nếu bạn tự
đặt trọn mình vào bàn tay Chúa, Ngài sẽ nhờ Đấng yêu-thương đưa
bạn đến đắc-thắng vẹn-toàn.
Khi Đấng Christ mang lấy bản chất của con người vào Ngài,
Chúa đã kết chặt loài người vào với Ngài bởi mối dây yêu-thương
không một sức- lực nào có thể bứt đứt được, chỉ trừ con người không
muốn ở trong Ngài thôi. Sa-tan luôn luôn dụ-dỗ chúng ta để bứt bỏ
sợi dây kia, để chúng ta phân-rẽ hắn với Đức Chúa Trời. Đây là điểm
mà chúng ta cần lưu-ý, tranh-đấu, khẩn-cầu để không còn bất-cứ
điều gì có thể làm cho chúng ta chọn một chủ khác, vì chúng ta có
trọn quyền hành-động trên vấn-đề nầy. Chúng ta hãy chăm nhìn lên
Đấng Christ thì Ngài sẽ gìn — giữ chúng ta. Chỉ nhìn lên Đức Chúa
[110] Jêsus thì ta được an- toàn. Không có cái gì có thể kéo chúng ta ra
khỏi bàn tay Chúa. Luôn luôn ngắm trông Chúa, chúng ta sẽ “hóa
nên cùng một ảnh-tượng Ngài, từ vinh-hiển qua vinh-hiển, như bởi
Ngài, là Thánh- Linh.” 2 Cô-rinh-tô 3:18.
Các môn-đồ đầu-tiên trở nên giống như Chúa là bằng cách ấy.
Khi họ nghe lời của Đức Chúa Jêsus, họ cảm thấy cần đến Ngài. Họ
tìm — kiếm, gặp được, và theo Ngài. Họ cũng ở chung với Chúa
trong nhà, nơi bàn tiệc, trong phòng riêng cũng như ngoài đồng. Họ
theo Ngài như học trò theo thầy, hằng ngày thâu-nhận những bài học
lẽ-thật thánh — khiết được thốt ra từ miệng Chúa. Họ ngưỡng-vọng
Chúa như tôi-tớ đối với chủ, để học- hỏi nhiệm-vụ họ phải thi-hành.
Các môn-đồ xưa cũng chỉ là người “yếu-đuối như chúng ta”, Gia- cơ
5:17. Họ cũng phải tranh-đấu với tội-lỗi y như chúng ta ngày nay.
Để sống cuộc đời nên thánh, họ cũng cần ân-điển Chúa như chúng
ta vậy.
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Chính sứ-đồ Giăng, người rất được yêu-quí và là người phảnchiếu hình-ảnh của Đấng Cứu-Thế trọn-vẹn nhứt, không phải tựnhiên mà được cá- tánh đáng chuộng ấy. Ông vốn là người nóng-nảy,
háo-thắng, kiêu-căng và rất hung-dữ một khi bị tổn- thương. Nhưng
khi bản-tánh của Đấng Thánh đã bày-tỏ trong ông, ông tự nhìn thấy [111]
sự kém-khuyết của minh nên rất hổ-thẹn. Sức-lực và kiên-nhẫn,
quyền-năng và mềm-mại, oai-nghi và dịu-dàng là những nét ông
ngắm xem mỗi ngày trong Con Đức Chúa Trời làm cho tâm-hồn
ông đầy mến-phục và ưu-ái. Lòng ông càng ngày càng hướng về
Chúa hơn cho đến khi ông không còn nhìn thấy cái “tôi” nữa mà chỉ
thấy tình bác-ái sâu rộng của Chúa mình thôi. Tánh hay chống-cự,
sự háo-thắng, nông-nổi đều qui-phục dưới quyền-năng nhào-nặn
của Đấng Christ. Tấm lòng của ông nhờ quyền-phép tái-sanh của
Đấng Christ mà đổi mới. Năng-lực của tình yêu Đấng Christ đã
cải-hóa cá-tánh của ông. Đó là kết-quả hẳn-nhiên của việc liên-kết
với Đấng Christ. Khi Đấng Christ ngự vào lòng ông, cả bản-chất của
ông đều thay-đổi. Thánh-Linh của Đấng Christ, tình yêu của Ngài
làm lắng-dịu lòng ông, chiếm lấy linh-hồn, nâng cao tư-tưởng và
khát-vọng của ông hướng về Đức Chúa Trời và thiên-đàng.
Sau khi Chúa thăng-thiên, các môn-đồ thấy như Chúa vẫn còn
ở với họ. Sự hiện-diện ấy quá rõ-rệt, đầy tình yêu và bác — ái.
Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu-Thế, là Đấng đã từng bước đi, từng nói
chuyện, từng cầu-nguyện với họ, là Đấng đã thốt ra lời an-ủi cùng
nêu hy-vọng cho lòng họ, đã được cất khỏi họ mà lên thiên — đàng
trong khi miệng Ngài vẫn còn thốt ra sứ — mạng bình — an. Trong [112]
khi đám mây thiên-sứ vây phủ tiếp-rước Ngài, lời Chúa còn vang
lại tai các môn-đồ: “Này, Ta thường ở cùng các con luôn cho đến
tận-thế.” Ma — thi — ơ 28:20. Ngài vẫn giữ hình-thể của loài người
mà lên trời. Các môn-đồ biết rằng Ngài đã ở trước ngôi Đức Chúa
Cha rồi, nhưng vẫn còn là Bạn thiết và là Cứu-Chúa của họ; rằng
tình-cảm sâu-xa của Ngài không hề thay-đổi và Ngài vẫn còn kể
như mình đang ở giữa vòng nhân — loại đầy khổ-đau. Ngài đem
công-lao huyết-báu của Ngài mà dâng Đức Chúa Cha, chỉ cho Cha
xem vết-tích còn lưu lại trên bàn tay, bàn chân như là ký-ức của cái
giá mà Ngài phải trả để cứu-chuộc nhân-loại. Họ biết rằng Ngài lên
trời để chuẩn-bị chỗ ở cho họ, và chắc-chắn Ngài sẽ trở lại đem họ
đi với Ngài.
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Sau khi Chúa thăng-thiên, các môn-đồ họp lại cùng nhau với
lòng nóng — nảy và nhơn-danh Đức Chúa Jêsus mà trình — bày
thỉnh-nguyện lên Đức Chúa Cha.
Họ kính-cẩn quì xuống cầu-nguyện, nhắc lại lời bảo-đảm của
Chúa: “Điều chi các con sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh Ta
mà ban cho các con. Đến bây giờ mà các con chưa từng nhơn-danh
Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các con sẽ được, hầu cho
[113] sự vui-mừng các con được trọn-vẹn.” Giăng 16:23,24. Họ giơ bàn
tay đức-tin càng cao hơn với lập luận mạnh — mẽ rằng: “Đức Chúa
Jêsus là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên
hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta.” Rô-ma 8:34.
Đến ngày lễ Ngũ-tuần, Đấng An-ủi đến cùng họ, tức là Đấng mà
Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: “Ta đi là ích-lợi cho các con; vì nếu
Ta không đi, Đấng Yên-ủi không đến cùng các con đâu; song nếu Ta
đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến.” Giăng 16:7. Kể từ đó Đấng Christ ngự
luôn trong lòng con cái Ngài qua Đức Thánh-Linh. Sự liên-lạc của
họ với Đức Chúa Jêsus càng gần-gũi hơn cả khi Ngài còn sống trên
đất với họ. Sự sáng, tình yêu và quyền-năng của Đức Chúa Jêsus
cảm-hóa để bày- tỏ ra, nên những kẻ nhìn thấy họ đều “lấy làm lạ,
lại nhận biết họ đã từng ở với Đức Chúa Jêsus.” Công-vụ Các Sứ-đồ
4:13.
Tất cả những gì Chúa đối-đãi với các môn- đồ khi xưa, Ngài
cũng đối — đãi với con — cái Ngài hôm nay thế ấy; vì trong khi
cầu-nguyện với các môn-đồ lần cuối — cùng, Ngài đã phán: “Ấy
chẳng những vì họ mà Con cầu — xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ
[114] nghe lời họ mà tin đến Con nữa.” Giăng 17:20.
Đức Chúa Jêsus đã cầu-nguyện cho chúng ta và Ngài xin rằng
chúng ta có thể hiệp làm một cũng như Ngài đã hiệp làm một với
Đức Chúa Cha. Thật là một sự liên-kết tuyệt — đẹp! Đấng Cứu-Thế
đã tự nói về mình rằng: “Con chẳng tự mình làm việc gì được. Ấy
là Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài.” Giăng
5:19; 14:10. Như thế Đấng Christ ở trong lòng chúng ta, Ngài sẽ
khiến chúng ta “vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi — líp 2:13.
Chúng ta sẽ hành-động như chính Ngài hành-động. Chúng ta cũng
bày-tỏ tình-thân như Chúa đã bày-tỏ. Bởi đó chúng ta cứ yêu-mến
Chúa và ở trong Ngài, thì “trong mọi việc chúng ta đều được thêm
[115] lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” Ê-phê- sô 4; 15.

CHƯƠNG 9: VIỆC LÀM VÀ SỰ SỐNG
ĐỨC Chúa Trời là nguồn-gốc của sự sống, sự sáng và là niềm
vui của vũ-trụ. Ơn-phước của Ngài tuôn — tràn cho loài thọ — tạo
chẳng khác nào tia nắng thoát đi từ mặt trời và dòng nước cuộn chảy
ra từ nguồn sự sống muôn đời. Và bất-cứ nơi nào nguồn sống của
Chúa có ở trong lòng người, nó lại đổ ra cho kẻ khác với tình yêu và
ân-huệ.
Niềm vui của Đấng Cứu-Thế là nâng-cao và cứu-chuộc con
người tội-lỗi. Để làm việc ấy, Ngài không kể mạng sống của Ngài là
quí, nhưng sẵn- sàng mang lấy thập-tự, khinh điều sỉ-nhục. Vì vậy
thiên-sứ lúc nào cũng tham-gia hoạt-động để đem nguồn hạnh-phúc [116]
cho kẻ khác. Đây cũng là niềm vui của thiên-binh. Những con người
ích-kỷ cho việc phục-vụ những người đói rách, kém phẩm-trật và
giai-cấp hơn mình là việc nhục-nhã; nhưng đó lại là công-việc làm
của thiên sứ vô-tội. Tinh-thần hy-sinh đầy yêu-thương của Đấng
Christ là tinh- thần ở trên trời và đó cũng là yếu-tố của hạnh- phúc
trên thiên-đàng vậy. Kẻ theo Chúa phải có tinh-thần như vậy, và đó
cũng là việc làm của họ.
Khi tình yêu của Đấng Christ ghi-tạc vào lòng người, nó như mùi
hương ngào-ngạt tòa ra không có cách nào giấu-kín được. Tất-cả
những người nào tiếp-xúc với ta cũng đều cảm thấy cái ảnh-hưởng
thánh khiết ấy. Tinh-thần của Đấng Christ ở trong tâm-hồn chẳng
khác nào dòng suối giữa sa-mạc, tuôn chảy tưới mát và làm tươi-tỉnh
mọi người nào đến gần, làm cho người sắp chết-mất ước muốn được
giải khát với dòng nước sự sống ấy.
Tình yêu đối với Đấng Christ thể-hiện trong việc khao khát hầu
việc như Ngài đã hầu việc, để đem ân-phước đến và nâng-cao nhânloại. Tình yêu ấy sẽ đưa ta đến thương-yêu, mềm-mỏng, triều mến
loài thọ — tạo của Cha chúng ta ở trên trời.
Cuộc sống của Đấng Cứu-Thế ở trên đất không phải nhàn hạ
hay sống cho cá-nhân mình, nhưng Ngài phải làm việc khổ-nhọc [117]
cách nhẫn-nại, hết lòng, cố-gắng không ngừng để cứu-chuộc nhânloại chết-mất trong tội-lỗi. Từ máng cỏ đến núi sọ, Ngài dấn bước
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trên con đường hy-sinh, không hề tìm cách thoái-thác công-việc
khó-khăn, những cuộc hành-trình khổ-nhọc, những mối lo-âu vấtvả làm cho Ngài đến kiệt — quệ. Ngài nhìn-nhận: “Con-Người đã
đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc
người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Ma-thi-ơ
20:28. Đây chính là mục-đích trọng-đại của đời Ngài. Mọi việc khác
đều là phụ-thuộc thôi. Thức-ăn và thức-uống của Ngài chính là làm
theo ý-muốn của Đức Chúa Trời và hoàn-thành công-việc của Ngài.
Trong công việc làm của Ngài không hề xen lẫn “bản-ngã” và tư-lợi.
Vì vậy những người dự phần trong ân-điển của Đấng Christ, sẽ
sẵn-sàng để nhận bất-cứ một sự hy-sinh nào hầu cho những người
khác mà Chúa đã chết thay cho rồi sẽ được chia — sớt ân-tứ thiênthượng. Họ sẵn-sàng làm bất cứ việc gì để tạo thế- gian đẹp đẽ hơn
vì họ sống trong ấy. Tinh-thần hy- sinh nầy là kết-quả hẳn-nhiên của
một linh-hồn hoán-cải thật sự. Khi vừa tìm gặp Đức Chúa Jêsus,
người ấy liền ôm-ấp một hoài-bảo trong lòng là bày-tỏ cho người
khác Đức Chúa Jêsus là bạn quí mà mình mới tìm gặp. Người không
[118] thể nào giấu kín lẽ-thật cứu-rỗi và làm nên thánh. Nếu chúng ta
mặc lấy sự công-bình của Đấng Christ và niềm vui của Đức Thánh
— Linh ngự đầy-dẫy ở trong lòng, chúng ta không thể giữ lấy sự
bình-an riêng cho mình được. Nếu chúng ta đã nếm thử và thấy rằng
Đức Chúa Trời là tốt lành, chúng ta chắc- chắn sẽ đi kể lại cho người
khác nghe. Cũng như Phi-líp khi tìm được Đấng Cứu-Thế, chúng
ta thỉnh-mời những người khác cùng đến với Ngài. Chúng ta sẽ tìm
đủ mọi cách để trình-bày cho họ thấy điều khả-ái của Đức Chúa
Jêsus cùng thế-giới thực-hữu ở tương-lai mà hiện nay mắt ta chưa
thấy được. Chúng ta sẽ thật lòng khao-khát noi theo con đường của
Chúa, cũng sẽ hết lòng mong- muốn những kẻ ở xung quanh chúng
ta cùng ngắm trông “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất
tội-lỗi thế-gian đi.” Giăng 1:29.
Những ơn-phước mà chúng ta cố-gắng đem đến cho kẻ khác
cũng đổ lại trên chúng ta. Chính-mục- đích của Đức Chúa Trời là
để cho chúng ta được dự phần hoạt-động trong chương-trình cứu
— rỗi của Ngài. Ngài đã ban cho con người cơ-hội được dự phần vào
bản-tánh thiên-thượng, để họ lại thông truyền ơn-phước cho người
đồng-loại. Đây là cái vinh-dự cao-quí nhất, là niềm vui trọng-đại
[119] nhất mà Đức Chúa Trời ban xuống cho con người. Những người dự
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phần trong công-tác bác-ái nầy đều được đưa đến gần Đấng Tạo-Hóa
mình nhứt.
Đức Chúa Trời có thể phó — thác công-việc truyền-bá tin-lành
cùng công-tác bác-ái cho thiên- sứ đảm — nhiệm. Ngài cũng có
thể dùng những phương — tiện khác để hoàn-thành mục-đích Ngài.
Nhưng bởi tình yêu vô-cùng mà Ngài chọn chúng ta làm kẻ đồng
— công với Ngài, với Đấng Christ và thiên-binh, hầu cho chúng
ta có thể chia-sớt ân-phước, niềm vui, sự tiến-tới trong mặt thiêngliêng, là kết-quả của chức-vụ bất vụ-lợi nầy.
Qua sự thông-công với Ngài trong thương-khó mà chúng ta hiểu
biết Ngài nhiều hơn. Mọi hành- động vị-tha để đem lợi-ích cho kẻ
khác sẽ tăng- cường tinh-thần từ — thiện trong tâm-hồn của kẻ
thi-thố, càng liên-kết người ấy chặt-chẽ với Đấng Cứu-Thế hơn, là
Đấng “vốn giàu, đã tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài
mà chúng ta được nên giàu.” 2 Cô — rinh-tô 8:9. Chỉ khi nào chúng
ta hoàn — thành mục — đích thiên — thượng trong việc sáng-tạo
chúng ta, bây giờ sự sống đối với chúng ta mới thật là nguồn phước.
Nếu bạn ra hầu việc như Đấng Christ chỉ-định cho mọi người
theo Ngài phải làm để cứu-vớt linh- hồn về cho Ngài, bạn sẽ cảm
thấy rằng mình cần một kinh-nghiệm sâu-xa cùng với một sự hiểu
biết rộng-rãi hơn về những sự thánh, bạn cũng cảm thấy đói-khát [120]
về sự công-bình vậy. Bạn sẽ kêu-van cùng Đức Chúa Trời, đức tin
của bạn sẽ vững- chắc hơn và linh-hồn bạn sẽ thỏa-mãn nơi nguồn
cứu-rỗi. Những trở-lực và thử-thách mà bạn gặp sẽ thúc-đẩy bạn
học-hỏi Kinh — Thánh và cầu — nguyện. Bạn sẽ lớn lên trong ân
— điển cùng sự hiểu — biết về Đấng Christ, và sẽ được một kinhnghiệm phong-phú hơn.
Tinh-thần hầu việc bất vụ-lợi sẽ giúp ta thêm chiều sâu, vữngvàng, được có bản-tánh đáng mến như Đấng Christ, là cũng đem đến
cho ta sự bình- an và phước-hạnh. Ước-vọng của ta sẽ thanh-cao.
Lòng ta không còn chỗ cho sự biếng-nhác hay tư- kỷ. Những kẻ nào
đem thi-thố ân điển của Đấng Christ sẽ được khôn lớn và mạnh-mẻ
để hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ có được tri-giác thiêng- liêng rõràng hơn, và đức-tin vững-chắc càng khôn lớn và sẽ thêm quyền-lực
trong lời cầu-nguyện. Thánh-Linh của Đức Chúa Trời hành-động
trong lòng họ, gây nên những tiết-điệu hòa-hợp của tâm- hồn để đáp
— ứng với sự tiếp-xúc thiêng-thượng, Những ai hy-sinh để phục-vụ
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vì lợi-ích của kẻ khác tức đang hoạt-động cho chính sự cứu-rỗi của
mình.
Cách duy nhứt để lớn lên trong ân-điển là tận tâm làm việc mà
Chúa đã phó-thác cho ta, phải dùng hết khả — năng để giúp-đỡ
[121] những kẻ cần sự cứu-giúp của chúng ta. Do tập-rèn mà có sức lực và
hoạt-động chính là điều-kiện sống. Những ai muốn duy-trì đời sống
tín — giáo mà chỉ ngồi đợi thừa hưởng ân-điển chớ không làm gì cho
Đấng Christ cả, chằng khác nào kẻ muốn ăn mà không muốn làm
việc. Trong thế-giới thiêng-liêng cũng như trong thế-giới vật-chất,
việc như vậy chỉ đem đến hư-hoại và tàn-phế mà thôi. Một người
không muốn xử-dụng tay chân, chẳng bao lâu sẽ không còn dùng
chúng được nữa. Cũng một thể ấy, người tín-giáo không xử-dụng
năng-lực mà Đức Chúa Trời ban cho, không thể lớn lên trong Đấng
Christ, nhưng sẽ mất mọi sức-lực mà mình đã có.
Hội-thánh của Đấng Christ là phương-tiện đã được Đức Chúa
Trời chỉ-định lo việc cứu-rỗi con người. Sứ-mạng của hội thánh là
đem truyền tin- lành cho cả thế-gian mà nhiệm-vụ được đặt trên mọi
Cơ đốc-đồ. Mọi người đều phải tận-dụng tài năng và phương-tiện
của mình để làm xong lệnh truyền của Đấng Cứu Thế. Tình-yêu
Đấng Christ đã bày-tỏ cho chúng ta làm cho chúng ta trở nên người
mắc nợ đối với những người chưa biết đến Ngài. Sự sáng mà Đức
Chúa Trời đã ban cho chúng ta không phải chỉ-dành riêng cho mình
đâu, mà là chiếu giọi lại cho người khác nữa.
Nếu môn-đồ Đấng Christ làm trọn bổn-phận mình, thì sẽ có hàng
[122] ngàn người rao giảng tin-lành cho xứ ngoại thay vì chỉ có một như
hiện — tại. Còn những người không đi rao — giảng trực — tiếp
được có thể tham-gia ủng-hộ bằng mọi phương- cách với cảm-tình
và lời cầu-nguyện. Ngay trong những nước đã tiếp-nhận đạo Chúa
sẽ góp việc cứu-rỗi linh-hồn chuyên-cần hơn.
Chúng ta không cần phải ra xứ ngoài, hay đi khỏi thành-phố
nhỏ-hẹp là nơi ta ở để hầu việc Đấng Christ, mà có thể làm việc ngay
trong gia- đình, trong hội-thánh, trong vòng những người ta tiếp-xúc
hằng ngày hay có dịp giao-thiệp.
Một phần rất lớn của cuộc đời Đấng Christ khi sống trên đất là
làm việc khổ-cực trong xưởng mộc ở Na-xa-rét. Thiên-sứ bảo-vệ
theo-dõi mọi bước đường của Chúa Sự Sống khi Ngài cùng đi đường
với những nông-dân, những bác nhà-quê mà họ không nhận biết cũng
không tôn-vinh Ngài. Khi làm công-việc thấp-kém ở xưởng mộc
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cũng như khi chữa bịnh hoặc đi trên mặt biển trong cơn bảo-táp ở
Ga-li-lê, Ngài đều làm việc hết lòng. Vì vậy trong công-việc hèn-hạ
nhứt hay trong địa vị thấp kém nhứt ở đời, chúng ta có thể bước đi
và làm việc với Đức Chúa Jêsus.
Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “Ai nấy khi được gọi ở đấng-bậc nào, thì
phải ở theo đấng-bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” 1 Cô.rinh-tô [123]
7:24. Nếu là thương-gia, bạn phải giao-thương như thế nào để có
thể làm hiển-vinh Chúa qua lòng trung-thành của mình. Một người
thật lòng theo Chúa sẽ đem tôn-giáo của mình vào mọi việc mình
làm để bày-tỏ cho mọi người tinh-thần Đấng Christ. Một người thợ
cần-mẫn có thể đại-diện trung-thành cho Đấng đã từng làm côngviệc thấp-hèn trong vùng đồi núi Ga-li-lê. Bất-cứ ai mang danh-hiệu
Đấng Christ đều phải làm việc như thế nào để những người khác
thấy công-việc trọn-lành của mình mà ngợi- khen Đấng Tạo-Hóa và
Đấng Cứu-Chuộc mình.
Có nhiều người tìm cách thối-thoát, không chịu đem năng-khiếu
của mình ra hầu việc Chúa, viện lẽ rằng có nhiều người khác tài giỏi
hơn mình. Người ta có quan-niệm rằng chỉ có những người tài-năng
xuất-chúng mới phải đem tài-lực mình ra lo việc Chúa. Người ta
lại tin rằng hạng người nầy được đặc-ân nên được ban cho nhiều
khả-năng thì cần phải hầu việc Chúa, còn hạng người kia không
được ban cho nhiều khả — năng, dĩ — nhiên không được dự phần
vào cũng như không được ban thưởng. Nhưng trong ví — dụ các
ta-lâng, Chúa không hề dạy như thế. Khi chủ nhà gọi tôi-tớ đến thì
phân-phát công-việc làm cho mỗi người.
Với tinh-thần yêu-thương, chúng ta có thể làm những công-việc
khiêm-nhường nhứt ở đời “như Chúa đã làm.” Cô-lô se 3:23. Nếu [124]
tình yêu của Chúa có thể ở trong lòng, ắt nó sẽ lộ ra trong đời sống.
Mùi hương dịu-dàng của Đấng Christ sẽ vây phủ chúng ta, ảnh
— hưởng của chúng ta sẽ cao-quí và phước-hạnh hơn.
Bạn không cần chờ-đợi những cơ-hội lớn-lao hoặc đòi-hỏi phải
có khả-năng xuất-chúng trước khi bắt tay vào công-việc của Đức
Chúa Trời. Bạn cũng khỏi cần lưu-tâm đến việc thế-gian sẽ nghĩ
thế nào về bạn. Nếu đời sống hằng ngày của bạn là bằng-chứng của
sự trong-sạch và là mối thật tâm của đức-tin bạn, thì những người
khác mới tin chắc rằng bạn cố-ý làm điều lành cho họ, bấy giờ mọi
cố-gắng của bạn mới không phải là vô-ích đâu.
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Một môn-đồ nghèo-hèn nhứt của Đức Chúa Jêsus có thể là nguồn
phước cho kẻ khác. Có thể họ không nhận thấy mình, việc mình làm,
một điều lợi-ích đặc-biệt nào cả, nhưng bởi ảnh-hưởng vô-tư của
họ, họ đã phát-động những luồng sóng ân-phước cứ càng ngày càng
sâu-rộng thêm mà mãi đến ngày ban-thưởng cuối-cùng họ mới biết
kêt-quả. Họ có thể không cảm cũng không thấy mình có làm bất-cứ
một việc quan-trọng nào. Họ không cần quan-tâm, lo-âu đến việc
thành, bại. Họ chỉ im-lìm tiến tới, trung-thành làm tròn nhiệm- vụ
[125] Đức Chúa Trời phó-thác cho và đời sống của họ thật không phải là
vô-ích. Linh-hồn họ sẽ càng ngày càng lớn lên trong hình-ảnh Đấng
Christ. Họ là người đồng-công với Đức Chúa Trời trong đời sống
hiện-tại, bởi đó càng xứng — hợp hơn trong nhiệm-vụ quan-trọng,
cao-quí hơn ; cùng hưởng được niềm vui không gợn chút mây mù
[126] của đời sống tương-lai vậy.
[127]
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ĐỨC Chúa Trời có rất nhiều phương cách để tự bày-tỏ Ngài cho
chúng ta và đưa chúng ta vào mối thông-công với Ngài. Thiên-nhiên
bày- tỏ không thôi cho các giác — quan của chúng ta. Những tấm
lòng mở rộng sẽ vô-cùng xúc — động trước lòng bác-ái và sự vinhhiển của Đức Chúa Trời được bày-tỏ qua công-việc của tay Ngài làm.
Những lỗ — tai lắng nghe sẽ nhận được và hiểu- biết sự thông-công
với Đức Chúa Trời qua vạn-vật. Những nội cỏ xanh-tươi, những thân
cây cao-vút, những nụ non mơn — mởn, những đóa-hoa mỹ-miều,
nào là áng mây bồng bềnh trôi trên cao, từng giọt mưa rơi, tiếng
suối reo, những nét rực-rỡ của tinh-cầu, thảy đều nói vào lòng ta,
[128]
thúc-giục ta mau tìm hiểu Đấng đã dựng nên chúng.
Đấng Cứu — Thế của chúng ta đã gói-ghém những bài học
vô-giá của Ngài trong thiên-nhiên. Ngàn cây, muôn chim, vạn-hoa
của đồng nội, rồi đồi cao, hồ rộng cùng những nét hoa-mỹ của bầu
trời, cũng như mọi việc xảy ra trong sự sinh hoạt hằng ngày, thảy đều
gắn-bó với chân-lý mà Chúa dùng để giảng — dạy, hầu cho tâm-trí
con người thường nhớ đến dầu họ đang lúc bận — rộn nhứt trong
cuộc mưu-sinh.
Đức Chúa Trời muốn con Ngài nhận chân giá- trị của công-việc
Ngài cùng vui-thích trong nét đơn-sơ, trong cảnh đẹp-đẽ thầm-lặng
mà Chúa đã tô — điểm cho thế-gian. Chúa thích những nét đẹp-đẽ,
và trên hết mọi sự, Ngài thích vẻ đẹp kín- đáo của tâm — hồn hơn
những sự hấp — dẫn hào- nhoáng bề ngoài. Ngài muốn chúng ta
đào-luyện sự trong-sạch và đơn-sơ cũng như vẻ kiều-diễm thầm-lặng
của loài hoa.
Nếu chúng ta chịu lắng tai thì tạo-vật sẽ dạy chúng ta những bài
học vô-giá về sự vâng-lời và tin-cậy. Từ những vì sao vĩ-đại trong
quĩ-đạo vô- hình mãi miết theo lộ-trình đã được định sẵn từ muôn
đời, cho đến hột nguyên-tử nhỏ-bé, thảy đều tuân theo ý-muốn của
Đấng Tạo Hóa. Chúa chăm- sóc và nâng-đỡ mọi vật Ngài đã dựng [129]
nên, Chúa vừa nâng-đỡ vô-số thế-giới trong khoảng-không vô tận
đồng lúc ấy Ngài đáp-ứng cho mọi nhu-cầu của con chim sẻ nhỏ bé
63
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mãi vui reo điệu hót khiêm-nhường không bợn chút hãi-hùng hoặc
lo- âu. Khi người mưu-sinh hằng ngày cũng như khi khấn-nguyện;
khi người đặt lưng xuống nghỉ trong đêm cũng như khi bừng tỉnh
vào buổi sáng; khi người giàu-sang thết tiệc trong dinh-thự mình,
hoặc khi người nghèo-khó dùng bữa cơm lạt với gia-đình, thay-thảy
đều được Thiên-Phụ chăm-lo đầy triều-mến. Không một giọt lệ nào
nhỏ ra mà Chúa không nhìn thấy. Không một nụ cười nào hé nở mà
không được Chúa ghi-dấu.
Nếu chúng ta tin như thế thì mọi phiền — lo không chánh-đáng
tan-biến đi hết, cuộc đời của ta cũng không quá thất-vọng như hiện
nay, vì mọi vật lớn cũng như bé đều đặt trên bàn tay của Đức Chúa
Trời là Đấng không bao giờ phiền-trách bởi sự chăm-nom của Ngài
cứ chồng-chất thêm mãi, cũng không thối-thác bởi gánh nặng thêm
nhiều. Giờ đây chúng ta vui — hưởng sự thơ — thái của tâm — hồn
mà có biết bao nhiêu người chưa hề biết đến.
Trong khi các giác-quan của bạn say-sưa trước vẻ quyến-rũ dịu[130] dàng của thế-gian, hãy suy-tưởng đến thế-giới vị-lai, là nơi chẳng
bao giờ có dấu- vết của tội-lỗi và sự chết-chóc, là nơi vạn-vật sẽ
chẳng bao giờ mang bóng của sự rủa-sả. Bạn hãy hình-dung ngôi
nhà của kẻ được cứu. Nên nhớ rằng nó sẽ muôn phần rực-rỡ hơn
hình-ảnh đẹp nhứt mà bạn có thể nghĩ ra. Nhìn những nét đẹp-đẽ
mà Đức Chúa Trời đã bày ra trong thiên-nhiên, chúng ta chỉ thấy
hình-ảnh lu-mờ nhứt của sự vinh-hiển trác — tuyệt của Đức Chúa
Trời. Kinh — Thánh có chép rằng: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa
nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm-sẵn
điều ấy cho những người yêu- mến Ngài.” 1 Cô-rinh-tô 2:9.
Các thi-nhân cùng những nhà vạn-vật-học có thể nói rất nhiều
về thiên-nhiên, nhưng chính người Cơ-đốc mới thường-thức đúng
mức cái đẹp của thiên-nhiên, vì người nhận ra đó là tác-phẩm của
Cha minh, người nhìn thấy lòng bác-ái bao-la của Ngài trong đóa
hoa, bụi cò, thân cây. Không ai có thể nhận chân được ý-nghĩa của
núi-đồi trùng- điệp, của đồng-bằng bao-la cùng sông dài biển rộng
nếu họ không nhìn đến những vật như là sự biểu- lộ tình yêu của
Đức Chúa Trời cho nhân — loại.
Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua những vật do tay Ngài
bày-trí và qua ảnh-hưởng của Đức Thánh-Linh hành-động trong lòng
[131] mình. Qua hoàn- cảnh cùng những sự biến — chuyển hằng ngày ở

HIỂU BIẾT ĐỨC CHƯA TRỜI

65

quanh ta, và nếu lòng chúng ta mở rộng để nhận thấy thì chúng ta đã
học được những bài vô cùng quí-báu. Tác-giả Thi-thiên trong khi dò
xem công- việc Đức Chúa Trời, đã thốt lên: “Đất đầy-dẫy sự nhơn-từ
của Đức Giê-hô-va.” “Phàm kẻ nào khôn- ngoan sẽ chú-ý về điều
nầy, và suy-gẫm sự nhơn- từ của Đức Giê-hô-va.” Thi-thiên 33:5;
107:43.
Chúa dùng Kinh-Thánh để phán cùng ta. Ở đó chúng ta thấy
bản-tánh của Ngài được khải — thị rõ-ràng hơn. Chúng ta cũng
nhờ Kinh-Thánh mà thấy rõ chương — trình cứu — rỗi của Ngài.
Kinh- Thánh cũng bày ra trước mắt thân-thế của các tộc- trưởng,
các tiên-tri cùng những thánh-nhân khác ở thời trước. Họ cũng chỉ
là những người “yếu- đuối như chúng ta.” Gia-cơ 5:17. Chúng ta
thấy họ cũng phải tranh đấu gay-go với sự nản-lòng như chúng ta, họ
cũng vấp-ngã trước sự cám-dỗ như chúng ta thường bị. Tuy vậy họ
vẫn bền-chí và nhờ ân-điển của Đức Chúa Trời mà chiến-thắng thì
chúng ta cũng được khích-lệ để cố đạt đến sự công- bình. Trong khi
chúng ta đọc những kinh-nghiệm quí-báu của họ, về sự sáng, tình
yêu và ân-phước mà họ được vui hưởng, về những công-việc nhờ
ân-điển của Chúa ban cho mà họ làm được, chính Thánh — Linh đã
soi — dẫn họ khêu lên ngọn lửa thánh trong lòng chúng ta, làm cho
chúng ta khao — khát được có đức — tánh như họ, và đồng đi với [132]
Chúa cũng giống như họ vậy.
Đức Chúa Jêsus đã phán về Kinh-Thánh Cựu- ước rằng: “KinhThánh làm chứng về Ta” — thì đối với Tân-ước lời ấy càng đúng
hơn biết chừng nào —là Đấng Cứu Chuộc, là Đấng mà chúng ta đặt
trọn niềm hy-vọng về sự trường-sinh. Giăng 5:39. Đúng thế. Trọn
bộ Kinh — Thánh đều nói về Đấng — Christ. Từ lời ghi — chép
đầu-tiên về cuộc sáng-tạo—vì “chẳng vật chi đã làm nên mà không
bởi Ngài” — cho đến lời hứa cuối cùng: “Nầy, Ta đến mau-chóng”,
chúng ta đọc lời Ngài và nghe tiếng phán của Ngài. Giăng 1:3;
Khải-huyền 22:12. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Đấng Cứu — Thế,
hãy nghiên-cứu Kinh-Thánh.
Hãy chứa đầy lòng với lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là nước
sự sống sẽ giải tan cơn khát chết người. Lời Chúa cũng là bánh sự
sống từ trời ban xuống. Đức Chúa Jêsus đã tuyên-bố rằng:“Nếu các
con không ăn thịt của Con-Người, cùng không uống huyết Ngài, thì
chẳng có sự sống trong các con đâu.” Rồi Ngài tự giải-thích về Ngài:
“Những lời Ta phán cùng các con đều là thần-linh và sự sống.” Giăng
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6:53; 63. Cơ-thể chúng ta đượ-c tạo nên bởi thức — ăn, thức-uống
mà chúng ta dùng. Sự cấu-tạo vật — chất của chúng ta thế nào thì
[133] sự cấu-tạo thiêng-liêng của chúng ta cũng thế ấy. Những gì chúng ta
suy-gẫm sẽ tăng thêm sức-lực cho đời sống thiêng-liêng của chúng
ta.
Đầu-đề cứu-rỗi là cái mà thiên-sứ chú-mục vào. Nó cũng là môn
học và là bài hát của những kẻ được chuộc trong cõi đời-đời. Như thế
có đáng cho chúng ta suy-gẫm cẩn-thận và nghiên-cứu kỹ- càng hiện
nay chăng? Sự thương-xót vô-tận và lòng bác-ái của Đức Chúa Jêsus,
sự hy-sinh mà Chúa đã thực-hiện cho chúng ta, đòi-hỏi chúng ta phải
suy-gẫm nghiêm-chỉnh và chính-xác nhứt. Chúng ta phải suy-gẫm
về bản-tánh Đấng Cứu-Chuộc vừa là Đấng Trung-Bảo của chúng ta.
Chúng ta phải chiêm — nghiệm sứ-mạng của Đấng đã xuống thế
để cứu dân Ngài ra khỏi tội. Trong khi chúng ta ngắm xem những
sự việc ở thiên-đàng, đức-tin và tình yêu của chúng ta sẽ mạnh hơn,
lời cầu-xin của chúng ta càng ngày càng được xứng-hợp với Chúa
hơn vì những lời cầu-nguyện ấy càng chan- chứa đức-tin và tình yêu.
Đó là những lời cầu-xin khôn-ngoan và sốt-sắng. Chúng ta sẽ có
một sự tin- cậy vững-vàng hơn trong Đức Chúa Jêsus và mỗi ngày
sẽ thu-thập thêm những kinh — nghiệm linh hoạt về quyền-năng
của Ngài để cứu-rỗi toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến cùng Đức
Chúa Trời.
Khi suy-gẫm về điều trọn-lành của Đấng Cứu- Thế, chúng ta
[134] ao-ước được biến-đổi hoàn-toàn theo hình-ảnh của sự trong-sạch
Ngài. Linh-hồn ta sẽ khao-khát được trở nên như Đấng chúng ta tôn
— thờ. Chúng ta càng tư-tưởng đến Đấng Christ bao nhiêu thì chúng
ta ca-ngợi và bày-tỏ Ngài cho thế-gian bấy nhiêu.
Kinh — Thánh không phải chỉ được viết cho những người họcthức thôi đâu; trái lại Kinh- Thánh được chỉ-định cho hàng bình-dân.
Những lẽ-thật thiết — yếu cho sự cứu — rỗi được giải-bày sáng-tỏ
như ban ngày để không ai bị lầm-lẫn và sai-lạc, trừ những kẻ theo sự
phán-đoán riêng của mình chớ không theo ý-muốn của Đức Chúa
Trời đã được bày-tỏ rõ-ràng.
Chúng ta không nên nghe theo lời chứng của bất-cứ một người
nào để nói rằng Kinh-Thánh dạy như thế đó, nhưng phải tự mình học
lấy lời của Chúa. Nếu chúng ta để cho kẻ khác suy nghĩ thế cho mình,
thì năng-lực của ta sẽ bị tàn-phá và khả- năng sẽ teo-hẹp lại. Sở-năng
cao-quí của trí-não có thể bị đèo — đẹt vì không được vận — dụng
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trên những đầu-đề cần sự tập — trung tư — tưởng, nên không còn
khả-năng nhận-thấy những ý-nghĩa sâu- xa của lời Đức Chúa Trời.
Trí-não con người sẽ phát-triển nếu nó được xử-dụng để truy-xét
những mối tương-quan của các đề-tài trong Kinh-Thánh, so-sánh [135]
đoạn nầy với đoạn kia, việc thiêng-liêng nầy với việc thiêng-liêng
nọ.
Không có chi mở-mang trí-tuệ bằng nghiên cứu Kinh-Thánh.
Không có một quyển sách nào khác có thể nâng cao tư-tưởng, bồibồ tinh-thần bằng những chân-lý siêu-việt trong Kinh — Thánh.
Nếu người ta nghiên-cứu lời của Đức Chúa Trời đúng như cách phải
nghiên-cứu, họ sẽ có một tinh- thần quảng-đại, một tánh-tình cao-quí
và một lòng cương-nghị là một điều hiếm thấy ở thời-đại nầy.
Đọc Kinh-Thánh cách vội-vả không lợi bao nhiêu. Một người có
thể đọc trọn bộ Kinh-Thánh mà không nhìn thấy nét đẹp-đẽ cũng
không hiểu ý- nghĩa sâu-nhiệm của sách nầy. Nếu ta nghiên-cứu một
cách kỹ-càng một câu Kinh — Thánh cho đến khi ý-nghĩa của nó
sáng tỏ trong tâm-trí ta và mối tương-quan của nó đối với chươngtrình cứu-rỗi thật rõ — ràng, sẽ có lợi hơn là đọc lược qua hết đoạn
nầy đến đoạn khác mà không có mục-đích nào rõ-rệt cũng không
chủ-định một sự dạy-dỗ nào chắc-chắn. Hãy luôn — luôn có KinhThánh bên mình để khi có cơ-hội thuận-tiện, liền đọc ngay và in sâu
lời Chúa vào tâm-trí.
Nếu không thật hết lòng chú-ý và học-hỏi với lời cầu-nguyện,
chúng ta không thể nào nhận được sự khôn-ngoan. Trong KinhThánh có vài đoạn dễ làm cho người ta hiểu sai, nhưng những chỗ [136]
khác thì ý-nghĩa của nó ẩn kín bên trong nên đọc thoáng qua không
thể nào nhận ra được. Kinh-Thánh phải được so-sánh với KinhThánh. Để hiểu Kinh-Thánh ta phải tra-xem thật kỹ và suy — gẫm
với lời cầu- nguyện. Những cuộc nghiên-cứu như vậy sẽ được đền-bù
xứng-đáng. Những kẻ nào chuyên-cần tra- xem lời của Đức Chúa
Trời như một kho-tàng giấu kín sẽ tìm thấy lẽ-thật cao-quí nhứt như
người thợ mở khám-phá ra mạch kim-khí ẩn kín dưới mặt đất — là
việc mà những kẻ tìm-kiếm lấy lệ không thể nhìn thấy được. Lời
được soi-dẫn của Chúa ghi-tạc vào lòng sẽ như dòng suối triền- miên
chảy từ nguồn sự sống vậy.
Không bao-giờ nên nghiên-cứu Kinh — Thánh mà không có
lời cầu-nguyện cặp theo. Chúng ta phải cầu-xin Đức Thánh-Linh
soi-sáng trước khi mở trang sách ra, thì sẽ được như nguyện. Khi
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Na-tha-na-ên đến cùng Ngài, Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Nầy, một
người Y — sơ — ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi
hết.” Na-tha-na-ên thưa rằng: “Bởi đâu Thầy biết con?” Đức Chúa
Jêsus đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi lúc ở
dưới cây vả.” Giăng 1:47,48. Đức Chúa Jêsus cũng sẽ thấy chúng
ta cầu-nguyện trong nơi kín-nhiệm nếu chúng ta tìm-kiếm Ngài để
[137] soi-sáng cho hầu biết lẽ-thật. Thiên-sứ từ nơi chói- lòa trên cao sẽ ở
với những người hạ lòng mình mong được sự soi-dẫn thiên-thượng.
Đức Thánh-Linh làm cho sáng-tỏ và vẻ-vang Đấng Cứu-Thế.
Nhiệm-vụ của Ngài là trình-bày Đấng Christ ra, sự trong-sạch và
công-bình của Ngài, cùng sự cứu — rỗi lớn-lao nhờ Ngài mà ta
được hưởng. Đức Chúa Jêsus phán: “Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta
mà rao-bảo cho các con.” Giăng 16:14. Thánh-Linh của lẽ thật là
giáo-sư thích-hợp nhứt để giảng — dạy lẽ thật thiêng thượng. Đức
Chúa Trời đã đánh giá con người cao-quí biết bao, vì Ngài đã ban
Con Ngài chết thế cho họ, và chỉ- định Thánh-Linh Ngài làm giáo-sư
[138] để hướng-dẫn con người không thôi.
[139]

CHƯƠNG 11: ĐẶC ÂN CẦU NGUYỆN:
ĐỨC Chúa Trời phán với chúng ta qua thiên-nhiên, Kinh-Thánh,
sự chăm-gìn của Ngài và ảnh hưởng của Đức Thánh-Linh. Nhưng
những phương-tiện nầy chưa đủ. Chúng ta cần phái dốc lòng mình
ra cho Chúa. Muốn được sự-sống và năng-lực thiêng — liêng, chúng
ta cần phải có sự thông-công mật-thiết với Thiên — Phụ. Tâm —
thần của chúng ta có thể hướng về Chúa, chúng ta có thể suy-gẫm
về công-việc của Ngài, sự thương-xót, ơn- phước; nhưng với nghĩa
chính-xác nhứt, thì chúng ta chưa thông-công với Ngài. Muốn thông
công với Chúa chúng ta cần phải bày-tỏ mọi sinh-hoạt hằng ngày
[140]
của chúng ta cho Ngài.
Cầu-nguyện là mở lòng ra cho Đức Chúa Trời cũng như cho
người bạn thân. Cầu-nguyện không phải tỏ cho Đức Chúa Trời biết
chúng ta là người thế nào, nhưng là để dọn mình tiếp-rước Chúa.
Cầu- nguyện không phải để đem Chúa hạ xuống tới mực của chúng
ta, nhưng là nâng mình lên với Chúa.
Khi Đức Chúa Jêsus còn sống trên-đất, Ngài dạy các môn-đồ
cách cầu-nguyện. Ngài khuyên họ trình-bày mọi nhu-cầu hằng ngày
lên cho Chúa và giao-phó mọi phiền-lo cho Ngài. Chúa đã bảo-đảm
với các môn-đồ rằng lời cầu-xin của họ sẽ được đoái đến, thì lời
bảo-đảm ấy cũng được ứng-dụng cho chúng ta ngày nay vậy.
Trong khi còn sống chung với nhân-loại, chính mình Đức Chúa
Jêsus cũng thường cầu — nguyện. Đấng Cứu-Thế của chúng ta cũng
hòa mình với mọi nhu-cầu và yếu-đuối của chúng ta. Trong phươngdiện đó Chúa là Đấng hay cầu-xin, khẩn khoản tìm cầu với Cha
để được thêm sức mới, để có thể mạnh tiến nhận lấy nhiệm-vụ và
thử-thách. Chúa là gương-mẫu cho chúng ta trong mọi sự, Ngài là
người anh của chúng ta trong khi mình yếu-đuối, “bị thử-thách trong
mọi mặt như chúng ta, nhưng không hề phạm tội”, vốn là Đấng vô tội
nên bản- tánh của Ngài là chống-trả lại điều ác. Ngài cũng phải chịu
những cuộc giao-tranh, những dằn-vật của tâm-hồn trong thế-gian [141]
tội-ác nầy như chúng ta. Vì mang lấy nhân-thể nên Ngài cần phải
cầu- nguyện và coi sự cầu-nguyện như là một đặc-ân. Ngài tìm được
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sự an-ủi và niềm vui trong khi thông-công với Cha Ngài. Nếu Đấng
Cứu-Chuộc nhân-loại, tức là Con của Đức Chúa Trời cảm thấy cần
phải cầu-nguyện, thì những con người yếu- đuối, đầy tội-lỗi cần phải
hết lòng và bền-đổ cầu- nguyện hơn biết bao nhiêu.
Thiên-Phụ đang chờ-đợi để ban ân-phước trọn lành của Ngài
cho chúng ta. Chúng ta hãy hưởng đặc-ân uống nước nơi dòng yêu
— thương lai-láng kia. Nhưng lạ-lùng thay, chúng ta lại cầu-nguyện
quá ít. Đức Chúa Trời sẵn-sàng muốn nghe những lời cầu-xin thành
— thật của bầy con hèn-hạ nhứt của Ngài, dầu vậy chúng ta rất
miễn-cưỡng khi trình-bày mọi nhu-cầu của chúng ta lên Ngài, Thiên
sứ nghĩ thế nào về con người khốn — khó, tuyệt- vọng, phải chịu
cám-dỗ, mà lòng bác-ái vô-biên của Đức Chúa Trời hướng về họ,
sẵn-sàng ban cho nhiều hơn mọi sự họ cầu-xin hay mơ-tưởng đến,
nhưng họ lại cầu — nguyện quá ít và đức-tin cũng chẳng bao nhiêu?
Thiên-sứ thích phủ-phục trước mặt Đức Chúa Trời, thích được ở bên
Ngài luôn. Họ coi sự thông công với Chúa là niềm vui cao- cả nhứt.
Mặt khác con người dưới thế cần đến sự tương-trợ của Đức Chúa
[142] Trời biết bao nhiêu, lại dường như thỏa lòng dò bước chân đi mà
không cần ánh — sáng của Đức Thánh — Linh Ngài, cũng không
cần mối giao-tình của sự hiện-diện Ngài.
Sự âm u của điều-ác vây — phủ lấy những kẻ xao-lãng sự cầunguyện. Kẻ thù thì-thầm bên tai họ những lời cám-dỗ để xúi-giục họ
phạm-tội. Sở-dĩ có mọi điều ấy xảy ra là vì họ không dùng đặc-ân
của Đức Chúa Trời ban cho là cầu-nguyện. Trong khi cầu-nguyện là
chìa khóa trong bàn tay đức-tin để mở cửa kho-tàn trên trời, là nơi
chứa những quyền-năng bất-tận của Đấng toàn — năng, tại sao con
trai và con gái của Đức Chúa Trời lại xao- lãng cầu-nguyện? Nếu
chẳng cầu — nguyện không thôi và không liên-tục dè-giữ, chúng
ta bị mối hiểm nguy dễ trở nên bất-cẩn và lìa xa con đường chánhđáng. Kẻ đối-địch của chúng ta sẽ không thôi tìm- kiếm mọi cách
để ngăn-cản con đường đến ngôi ân- phước, để chúng ta không tiếp
nhận được đức- tin, ân-điển và sức-lực hầu chống-trả sự cám-dỗ.
Muốn Chúa nghe và đáp lời cầu-nguyện, chúng ta phải thỏa-mãn
vài điều-kiện sau đây: Một trong những điều-kiện đầu tiên ấy là
chúng ta phải cảm- thấy mình cần được Ngài giúp-đỡ. Chúa đã hứa:
“Ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy trên đất khô.” Ê-sai 44:3.
Những ai đói-khát sự công- bình, trông-mong nơi Đức Chúa Trời,
[143] có thể chắc chắn rằng sẽ được no-đủ. Tấm lòng phải mở- rộng để
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tiếp-đón ảnh — hưởng của Đức Thánh- Linh, nếu không, người
không thể nào tiếp-nhận ân-phước của Đức Chúa Trời được.
Chính cái nhu-cầu lớn-lao của chúng ta tự nó đủ là một lý-lẽ
vững-chắc để khẩn-nguyện cách hùng-hồn cho chúng ta rồi. Nhưng
chúng ta phải tìm-câu Đức Chúa Trời để nhờ Ngài thỏa-đáp mọi sự
cho ta. Ngài từng phán: “Hãy xin, sẽ được” Lại nữa “Ngài đã không
tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho,
thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta
sao?” Ma-thi-ơ 7:7; Rô-ma 8:32.
Nếu chúng ta còn giữ sự bất-chánh ở trong lòng, còn khư-khư ôm
lấy tội tỏ-tường, Chúa sẽ chẳng nhận lời xin của chúng ta đâu. Nhưng
lời cầu-nguyện của kẻ có tội, của tấm lòng đau-thương thống-hối
lúc nào cũng được tiếp-nhận cả. Khi mọi lỗi-lầm đã được sửa-chữa,
chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu-xin của
chúng ta. Những công-đức riêng của chúng ta không thể nào làm
mình hưởng được ân-huệ của Chúa. Chính sự hy-sinh cao — cả của
Đức Chúa Jêsus sẽ cứu chúng ta. Huyết Ngài sẽ tẩy sạch mọi tội nhơ
của chúng ta. Tuy vậy chúng ta còn có việc phải làm để đủ điều-kiện,
[144]
thì lời cầu-xin của chúng ta mới được Chúa nhận.
Một yếu-tố khác để được đáp lời cầu-xin là đức-tin. “Kẻ đến gần
Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay
thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài.” Hê-bê-rơ 11:6. Đức Chúa Jêsus phán
cùng các môn-đồ Ngài rằng: “Mọi điều các con xin trong lúc cầu
— nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các con.” Mác
11:24. Chúng ta có tin lời Ngài không?
Lời bảo-đảm của Chúa rộng-rãi bao-la và chính Chúa là Đấng
thành-tín đã hứa như vậy. Khi chúng ta không nhận ngay được chính
điều chúng ta cầu- xin, hãy cứ tin rằng Đức Chúa Trời đã nghe và
Ngài sẽ đáp lời cho chúng ta. Chúng ta thường bất-nhứt và thiển-cận
nên đôi khi chúng ta cầu-xin những điều không có lợi cho mình,
và Thiên-Phụ đầy lòng bác-ái của Ngài, sẽ ban cho ta những gì tốt
nhứt—tức là điều chúng ta sẽ ao-ước, nếu được ơn thiêng-liêng để
nhận — xét sự việc đúng cách. Khi lời cầu-xin của chúng ta dường
như không được đáp lại, chúng ta hãy vững tin nơi lời hứa của Chúa,
vì không sớm thì chầy chắc-chắn mình sẽ nhận được ơn-phước mà
mình cần nhứt. Nếu cho rằng lời cầu nguyện lúc nào cũng được thỏađáp đúng y cách-thức và điều mình xin, thì đó chi là điều phỏng-đoán
thôi. Đức Chúa Trời rất thông- minh, Ngài không bao giờ lầm-lỗi
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được. Chúa cũng rất nhân.từ, nên không thể không ban cho những
[145] kẻ theo lối thẳng ngay. Vậy, bạn đứng sợ-hãi gì mà không trông-cậy
nơi Chúa, dầu bạn thấy lời cầu — nguyện của mình không được
chấp-nhận lập-tức. Nên trông-cậy nơi lời hứa bảo-đảm của Ngài:
“Hãy xin sẽ được.”
Nếu ta nghe theo lời khuyên-nhủ kia với lòng nghi-ngờ và lo-sợ,
hoặc cố giải-quyết mọi việc mà mình không thấy rõ-ràng, rồi mới
có đức-tin sau, mọi bối rối sẽ tăng thêm mà thôi. Nhưng chúng ta
đến cùng Đức Chúa Trời trong khi tự cảm-thấy hoàn-toàn bất-lực
và phụ-thuộc như thực-trạng của chúng ta, rồi với đức tin đơn sơ và
khiêm — nhường bày-tỏ mọi nhu-cầu cho Ngài là Đấng có trí hiểu
— biết vô-biên, là Đấng thấy hết mọi sự, vừa là Đấng dùng ý-muốn
và lời phán mà cai-trị mọi vật, Ngài có thể và sẽ nghe lời kêu-van
của chúng ta, sẽ để sự sáng Ngài chiếu rạng vào lòng chúng ta. Nhờ
lời cầu nguyện mà chúng ta được liên-lạc với trí khôn vô-tận của
Đấng đời-đời. Tuy ta không có bằng-chứng nào cả, nhưng thật Đấng
Cứu-Thế cúi nhìn xuống chúng ta với cả sự cảm- thương chan-chứa
và tình yêu tuyệt-vời. Có thể chúng ta không cảm-thấy được cái
vuốt-ve đầy triều-mến, nhưng bàn tay Ngài bao-phủ trên ta với lòng
bác-ái cùng sự thương-xót dịu-hiền
Khi chúng ta đến cùng Chúa để cầu xin ơn- phước và sự thương
[146] — xót, chúng ta cần phải có tấm lòng đầy yêu-thương và tha thứ.
Làm sao chúng ta có thể cầu-khẩn: “Xin tha tội-lỗi cho chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con” trong
khi chúng ta mang nặng tinh-thần bất dung-tha? Ma-thi-ơ 6:12Chúng ta muốn được Chúa nhậm lời cầu xin và tha — tội chừng nào,
mình phải có tinh-thần tha-thứ như thế trước khi cầu-nguyện.
Bền lòng cầu-nguyện cũng là một điều-kiện để được Chúa nhậm.
Nếu muốn lớn lên trong đức-tin và kinh-nghiệm, chúng ta phải cầunguyện luôn luôn. Chúng ta phải “bền lòng mà cầu- nguyện” phải
“bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu- nguyện, và thêm sự tạ-ơn vào.”
Rô-ma 12:12; Cô- lô-se 4:2. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên tín-giáo: “Hãy
khôn-ngoan tỉnh-thức mà cầu-nguyện.” 1 Phi-e-rơ 4:7. Sứ-đồ Phao
lô đã dặn: “Trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự
tạ-ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Phi-líp
4:6. Giu-đe nhắn-nhủ: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, hãy nhơn danh Đức
Thánh-Linh mà cầu-nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu-mến Đức
Chúa Trời.” Giu- đe 20,21. Cầu-nguyện không thôi là mối dây liên-
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kết không thể dứt được trói chặt linh-hồn ta vào với Chúa, để sự sống
của Chúa tràn tuôn vào đời sống chúng ta, rồi từ đời sống chúng ta
[147]
sự tinh- sạch và thánh-khiết chảy trở về với Chúa.
Cần phải bền lòng cầu-nguyện. Đừng để điều gì ngăn trở bạn.
Hãy hết sức cố-gắng để giữ lấy sự thông-công giữa Chúa Jêsus và
linh-hồn bạn. Hãy tìm mọi cơ-hội để dự những phiên cầu-nguyện.
Những người thật lòng tìm kiếm sự giao-thông với thiên-đàng đều có
mặt trong các phiên nhóm cầu-nguyện, trung thành trong công-việc
ấy cùng hết lòng quan-tâm đến việc tiếp-nhận mọi lợi-ích mà họ có
thể thâu-thập được. Họ sẽ tận-dụng mọi cơ-hội để có thể tự đặt mình
vào nơi có những tia sáng chói lòa từ thiên-đàng chiếu ra.
Chúng ta phải cầu-nguyện trong vòng gia-đình, nhưng trên hết,
đứng bao giờ xao-lãng việc cầu- nguyện riêng, vì đó chính là sự
sống của linh-hồn. Linh-hồn không thể nào phát-đạt nếu ta xao-lãng
việc cầu-nguyện. Cầu-nguyện trong gia-đình không chưa đủ. Trong
nơi thanh-vắng, hãy mở rộng tâm- hồn ta cho cặp mắt dò-xét của
Đức Chúa Trời nhìn xem. Lời cầu — nguyện kín nầy chỉ có Đức
Chúa Trời nghe mà thôi, Không một lỗ tai tọc-mạch nào được phép
nghe những gánh nặng của tâm — hồn được dâng lên Chúa trong lời
cầu-nguyện ấy. Trong lúc cầu nguyện riêng như vậy, linh-hồn phải
được thoát khỏi ngoại-cảnh cùng mọi sự huyên-náo ở đời. Thầm-lặng
nhưng thiết-tha, lời cầu nguyện ấy sẽ vang lên Đức Chúa Trời. Cái
ảnh — hưởng êm — ái và bền-bỉ từ Đức Chúa Trời tỏa ra cho những
ai tìm- kiếm Chúa trong lời cầu — nguyện riêng, vì Chúa là Đấng [148]
luôn lắng nghe những lời khấn-nguyện phát-xuất từ nơi sâu-thẳm
của tâm- hồn. Bởi sự thầm-lặng và đức-tin đơn-sơ mà linh- hồn
giữ vững sự thông-công với Đức Chúa Trời để tích-lũy lấy những
tia sáng thiên-thượng hầu tăng-cường và giữ vững lấy mình trong
khi giao- tranh với Sa tan. Đức Chúa Trời chính thật là đồn-lũy và
sức-lực của chúng ta.
Cầu-nguyện trong phòng riêng cũng chưa đủ. Trong khi lo công
việc hằng ngày cũng hãy hướng lòng mình lên Đức Chúa Trời. Ê-nóc
đồng đi với Đức Chúa Trời bằng cách ấy. Những lời cầu — nguyện
thầm ấy chẳng khác nào mùi hương thơm tỏa ra trước ngôi ân-phước,
và Sa — tan không thể nào thắng nổi những kẻ đưa lòng mình
nương-náu luôn bên cạnh Đức Chúa Trời.
Không lúc nào, cũng không nơi nào là không thuận-tiện để dâng
lời cầu-xin lên Đức Chúa Trời. Không gì có thể ngăn-cản ta hướng
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lòng mình lên trong tinh-thần khấn-nguyện tha-thiết. Khi ở giữa đám
đông nơi phố-phường tấp-nập, hoặc trong lúc giao-thiệp trên trường
thương-mãi, chúng ta đều có thể cầu-xin sự hướng-dẫn thiên-thượng
như Nê- hê-mi xưa kia khi dâng sớ lên vua Ạc-ta-xét-xe vậy. Bất-cứ
[149] nơi nào cũng có thể là chỗ để ta thông-công với Đức Chúa Trời. Ta
phải mở cửa lòng luôn để lúc nào cũng có thể mời Đức Chúa Jêsus
ngự vào.
Tuy sống giữa vòng hoen-ố suy-đồi, ta có thể không hấp-thụ lấy
uế — khí của thế-gian mà sống với bầu không-khí trong — sạch của
thiên-đàng. Chúng ta có thể đóng kín cửa lòng khỏi những tư-tưởng
ô — uế và mọi ý-nghĩ không thánh — khiết bằng cách dâng lòng
mình lên Đức Chúa Trời qua lời cầu-nguyện thật tâm. Mọi kẻ nào mở
lòng mình ra để tiếp-nhận sự nâng-đỡ và phước-hạnh của Đức Chúa
Trời, sẽ bước đi trong bầu không- khí thánh-khiết hơn bầu không-khí
của thế-gian, và sẽ được thông-công với thiên-đàng không thôi.
Chúng ta phải nhìn thấy hình-ảnh của Đức Chúa Jêsus rõ-ràng
hơn và thấu hiểu rõ-ràng hơn giá-trị của những sự thật vĩnh-cửu.
Nét hoa-mỹ của sự thánh-khiết phải đầy-dẫy trong lòng của con-cái
Đức Chúa Trời. Muốn được vậy, chúng ta phải cầu-xin Chúa bày-tỏ
những sự-vật của thiên-đàng cho mình ngắm xem.
Chúng ta phải để linh-hồn mình hướng thượng để Đức Chúa Trời
ban cho hơi thở của thiên-đàng. Chúng ta có thể gần-gũi với Chúa
đến đỗi hễ gặp cơn thử-thách bất-ngờ thì tư-tưởng của chúng ta liền
[150] hướng về Chúa cách vô-cùng tự-nhiên như loài hoa xoay về hướng
mặt trời mọc vậy.
Hãy trình-bày cho Chúa mọi nhu cầu, mọi niềm vui, mọi nỗi
khổ-đau, mọi sự lo-âu cũng như mọi sự sợ-hãi. Bạn không thể nào
làm cho Chúa mang quá nặng đâu, cũng không có thể làm cho Ngài
mệt-mỏi đâu. Chúa là Đấng thường đếm tóc trên đầu bạn sẽ không
làm ngơ trước những sự thiếu- thốn của con Ngài đâu. “Chúa đầy
lòng thương- xót và nhân từ.” Gia-cơ 5:11. Tấm lòng đầy tình- yêu
của Chúa rất cảm-động bởi những sự đau-khổ cúa chúng ta, ngay khi
chúng ta vừa thốt lời. Hãy dâng cho Chúa mọi phiền lo trong tâm-trí
mình. Không có gì quá lớn đến Ngài mang không nổi vì Ngài nâng
mọi thế-giới trên tay và điều khiển mọi sự trong vũ-trụ. Không có gì
liên-quan đến sự an- khương của chúng ta mà lại quá nhỏ để Ngài
không lưu-ý đến. Những đoạn đời của chúng ta không có chỗ nào
quá đen — tối đến Ngài đọc không được; không một rối-rắm nào
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quá khó đến Ngàỉ giải-quyết không nổi. Không một tai-ương nào có
thể xảy ra cho đứa con hèn-mọn nhứt của Ngài. Không một lo-âu
vò-xé linh-hồn nào, không một niềm vui tươi nở nào, không một
lời cầu-nguyện thành-thật nào thoát khỏi đôi môi của con-cái Ngài
mà Cha chúng ta ở trên trời không chú-ý đến ngay, “Ngài chữa lành
người có lòng đau thương, và bó vít của họ.” Thi-thiên 147:3. Mối [151]
liên-hệ giữa Đức Chúa Trời và mỗi linh-hồn trong thế-gian gắn-bó
mật-thiết quá rõ-ràng trọn-vẹn đến nỗi dường như không có một
linh-hồn nào không được Ngài chăm-lo,cũng như không còn có một
linh-hồn nào mà Ngài không ban Con yêu-quí duy — nhứt của Ngài
chết thay cho họ.
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Các con sẽ nhơn danh Ta mà cầu
xin, Ta chẳng nói rằng Ta không vì các con sẽ cầu-xin Cha đâu: Vì
chính Cha yêu thương các con.” “Ta đã chọn các con ... hầu cho
mọi điều chi các con nhơn-danh Ta cầu-xin Cha thì Ngài ban cho
các con.” Giăng 16:26,27; 15:17. Nhơn-danh Đức Chúa Jêsus mà
cầu-nguyện có ý- nghĩa đặc-biệt hơn là chỉ nhắc đến danh Chúa
ở phần đầu và phần cuối bài cầu — nguyện. Điều đó có nghĩa là
cầu-nguyện trong tinh-thần, trong tâm- trí của Đức Chúa Jêsus; có
nghĩa là đã tin lời hứa của Chúa thì chúng ta phải trông-cậy trên
ân-điển Ngài, làm việc của Ngài.
Đức Chúa Trời không có ý-định chúng ta phải thành những ẩnsĩ hay những nhà tu-hành xa-lánh cõi đời để hiến mình cho việc
thờ-phượng. Cuộc đời chúng ta phải như của cuộc đời Đấng-Christ
— một phần trên núi-non, một phần trong quần- chúng. Một người
chỉ biết cầu-nguyện thôi chớ không làm gì khác cả, chẳng bao lâu
sẽ không còn cầu-nguyện nữa, hoặc-vả lời cầu-nguyện của người [152]
chỉ còn là một thể-thức hay một thói-quen hằng ngày thôi. Khi con
người tự tách mình ra khỏi xã- hội, trốn-tránh những phận-sự của
Cơ-đốc-đồ, lánh xa việc mang lấy thập-tự khi họ không còn làm
việc Chúa cách nhiệt-thành là Đấng hết lòng lo-toan cho họ, họ
sẽ lạc mất chủ-đích của sự cầu- nguyện và cũng không cảm thấy
được thúc-giục để dâng mình cho Chúa nữa. Lời cầu-nguyện của họ
trở thành riêng — tư và ích-kỷ. Họ không còn cầu- xin cho những
nhu-cầu của nhân-loạỉ, hoặc gây- dựng nước của Chúa, hoặc cầu-xin
được thêm năng-lực để làm việc Ngài nữa.
Chúng ta mất-mát nhiều khi bỏ qua cơ-hội họp chung nhau để
tăng-cường và khuyến-khích người khác làm việc Chúa. Ta không
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còn thấy lẽ-thật của lời Chúa là quan-trọng và linh-động nữa. Lòng
chúng ta không còn được soi-sáng và kích-động bời ảnh-hưởng nên
thánh của lời Chúa nên đời sống thiêng-liêng mình sa-sút lần. Vì cớ
thiếu mất sự cảm-thông với nhau nên chúng ta bị thiệt-thòỉ nhiều
trong việc giao-tiếp với tín-giáo.Kẻ nào chỉ khư-khư giữ lấy phần
mình tức không giữ đúng cương-vị của Đức Chúa Trời đã chỉ — định
cho người. Sự đào- luyện thích-nghi bản tánh của mình trong cách
xử- thế giữa xã-hội giúp ta cảm-thông với kẻ khác, và đó cũng là
phương-tiện để chúng ta phát-triển và thêm sức-lực trong công việc
[153] của Đức Chúa Trời.
Nếu tín-đồ họp lại với nhau, cùng nhau bàn- luận về lòng bác-ái
của Đức Chúa Trời và lẽ-thật cứu-rỗi quí — báu thì chính tâm — hồn
họ sẽ được tươi-tỉnh cùng thêm sức mới cho người khác nữa. Mỗi
ngày chúng ta có thể học hòi thêm về Cha của chúng ta ở trên trời,
thâu-nhận thêm những kinh- nghiệm tươi mới về ân-điển Ngài, bây
giờ chúng ta chỉ khao-khát được nói về tình yêu của Ngài, và trong
khi chúng ta làm như thế, cõi lòng chúng ta sẽ được ấm-áp: được
thêm can-đảm. Nếu chúng ta nghĩ và nói nhiều hơn về Đức Chúa
Jêsus mà không quá quan-tâm đến cá-nhân mình, chúng ta sẽ được
càng gần Chúa hơn.
Nếu chúng ta thường suy-tưởng về Đức Chúa Trời như Ngài
chăm-nom chúng ta, Ngài sẽ luôn luôn ở trong tâm-trí ta và không gì
làm ta ưa- thích hơn là được nói về Chúa cùng chúc-tôn danh Ngài.
Chúng ta nói về những sự-việc tạm-thời vì chúng ta thích những
sự-việc ấy. Chúng ta nói về bạn-hữu mình vì chúng ta yêu mến họ,
niềm vui cũng như nỗi buồn của mình đã kết chặt với họ. Thế thì
chúng ta có lý-do trọng-đại biết chừng nào để kính-yêu Đức Chúa
Trời hơn các bạn dưới thế của mình, dĩ-nhiên chúng ta đặt Ngài lên
trên hết trong ý-nghĩ của chúng ta, nói đến sự nhân từ của Ngài và
truyền ra quyền — năng Ngài. Những của quí-báu mà Ngài ban
[154] cho chúng ta, không phải để cho chúng ta đặt hết tư-tưởng và lòng
say-mê của mình vào đó đến nỗi không còn nghĩ về Chúa được.
Những vật đó luôn — luôn nhắc-nhở chúng ta đến Ngài, để buộc
chúng vào mối bác-ái và ân-thâm đối với Ân — nhân của chúng ta ở
trên trời vậy. Chúng ta sống quá gần với hạ-giới. Hãy nhướng mắt
nhìn lên cửa đền thánh đang mở toang ở trên cao, là nơi sự vinh-hiển
của Đức Chúa Trời chói lòa trên gương mặt của Đức Chúa Jêsus,
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là Đấng “có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức
Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 7; 25.
Chúng ta càng phải chúc-tụng Chúa càng hơn “vì sự nhân-từ
Ngài và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con-cái loài người.”
Thi thiên 107:8. Giờ thờ-phượng của chúng ta không phải chỉ để
cầu-xin và thụ-hưởng mà thôi. Đừng nên bao giờ chỉ nghĩ đến sự
thiếu-thốn của mình mà không bao giờ nghĩ đền những ân-huệ mình
đã nhận được. Chúng ta cầu-xin không biết bao nhiêu nhưng ít tạ
ơn thay! Chúng ta thụ — hưởng không thôi, tuy vậy, ít khi nào tỏ
lòng biết ơn, ít khi nào chúc- tôn Chúa về những gì Ngài đã làm cho
mình.
Xưa kia khi dân Y sơ-ra-ên nhóm nhau lại để thờ-phượng Chúa,
Ngài chỉ-dẫn họ rằng: “Các con sẽ ăn tại đó, trước mặt Giê-hô-va
Đức Chúa Trời các con, vui-vẻ cùng gia-quyến mình, vì mọi việc [155]
mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời con ban phước cho.”
Phục-truyền Luật-Iệ Ký 12:7. Việc gì làm để vinh-hiển Chúa, phải
được làm với lòng vui-mừng, với bài hát chúc — tôn và tạ ơn, chớ
không phải với sự u-sầu buồn-thảm.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa rất nhân hiền và đầy lòng
thương-xót. Không bao giờ nên coi sự hầu việc Chúa là điều buồn
lòng và mệt- mỏi. Sùng-bái Đức Chúa Trời và phụng.sự Ngài phải
là sự vui-thỏa. Chúa không muốn con-cái Ngài là những kẻ mà Ngài
ban cho sự cứu-rỗi lớn-lao, xem Chúa như người chủ hà-khắc. Ngài
là bạn thiết của họ, nên khi họ thờ-phượng Ngài, Chúa ngự giữa họ
để ban phước, an-ủi họ, làm cho lòng họ chứa-chan niềm vui và tình
yêu. Đức Chúa Trời muốn con-cái Ngài được an-ủi trong sự hầu việc
Ngài cũng tìm được vui-thú hơn khốn- khổ. Chúa định rằng mọi ai
đến thờ-lạy Ngài sẽ đem về với họ những tư — tưởng quí — báu về
sự chăm-lo và lòng bác-ái của Chúa, để họ được vui- vẻ trong mọi
công — việc hằng ngày, và thật-thà, chánh-trực trong mọi sự.
Chúng ta hãy quây-quần nhau quanh thập-tự, Đấng Christ và
sự đóng-đinh Ngài phải là chủ-đề để suy-gẫm, thảo-luận, và là mối
xúc-cảm vui- mừng nhứt cho chúng ta” Chúng ta phải ghi-nhớ mọi
ân- phước mà Đức Chúa Trời ban cho, và khi chúng ta nhận-thức [156]
được tình yêu sâu-xa của Ngài, chúng ta sẽ sẵn sàng giao-phó mọi
sự vào bàn tay đã bị đóng đinh trên thập-tự cho chúng ta.
Linh-hồn sẽ nương cánh tạ ơn mà bay bổng lên thiên — đàng.
Trên thiên — cung cao kia, Đức Chúa Trời được thờ — phượng bằng
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bài ca, tiếng nhạc, nên khi chúng ta bày-tỏ lòng biết ơn của mình
tức phù-hợp với sự thờ-phượng của thiên- binh vậy. “Kẻ nào dâng sự
cảm-tạ làm của-lễ, tôn-vinh Chúa.” Thi — thiên 50:23. Vậy chúng
ta hãy hết lòng tôn — kính, vui-mừng mà đến trước Đấng Tạo-Hóa
[157] mình để “tạ ơn, và tiếng ca hát”. Ê-sai 51:3.

CHƯƠNG 12: PHẢI LÀM SAO VỚI MỐI NGHI
NGỜ?
NHIỂU người, nhứt là những người còn non- nớt trong đời-sống
Cơ-đốc, nhiều khi bị bối- rối vì những mối nghi-ngờ. Trong KinhThánh có nhiều điều họ không giải-thích nổi cũng không hiểu nổi”
nên Sa-tan nhơn đó làm lung-lạc đức-tin của họ nơi Kinh-Thánh,
không tin đó là lời khải-thị của Đức Chúa Trời nữa. Họ tự vấn: “Làm
sao tôi biết đâu là đường ngay lẽ-phải? Nếu Kinh-Thánh thật là lời
của Đức Chúa Trời, làm sao tôi gỡ được những mối nghi-ngờ và
rối-rắm nầy?”
Đức Chúa Trời không bao giờ đòi-hỏi chúng ta phải tin mà Ngài
không ban cho đủ chứng-cớ để làm nền-tảng cho đức-tin mình. Sự [158]
thực-hữu của Ngài, bản-tánh của Ngài, chân-Iý của Ngài, thảy đều
thiết-lập bởi lời chứng của lý-trí ta, mà lời chứng nầy thật nhiều vô
kể. Tuy vậy, Đức Chúa Trời chẳng bao giờ cất đi mối nghi-ngờ có thể
nổi lên. Đức-tin của chúng ta phải đặt trên chứng- cớ, chớ không phải
lời biện-bạch. Những kẻ nào muốn nghi-ngờ, sẽ có dịp để nghi-ngờ
trong khi những ai thật lòng muôn biết lẽ-thật sẽ tìm thấy không biết
bao nhiêu bằng — chứng để làm nền- tảng cho đức-tin mình.
Tâm-trí non-kém của con người làm sao hiểu nổi tính-chất côngviệc làm của Đấng vô tận được. Với một con người có sự nhận-xét
tinh-tế nhứt,một người với trí khôn xuất-chúng, nhưng khi nhận
xét Đấng Thánh, họ thấy Ngài được che-phủ bởi một sự huyền-bí
vô-cùng. “Nếu bạn dò-xét, há có thể hiểu-biết được sự sâu-nhiệm
của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn-Năng sao? Sự ấy vốn cao
bằng các từng trời: Vậy bạn sẽ làm gì? Sâu hơn âm-phủ: bạn hiểu
biết sao đặng?” Gióp 11:7, 8.
Sứ-đồ Phao- lô kêu lên: “Ôi! sâu-nhiệm thay là sự giàu-có, khônngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán-xét của Ngài nào
ai thấu được, đường — nẻo của Ngài nào ai hiểu được.” Rô — ma
11:33. Nhưng dầu “mây và tối-tăm ở chung-quanh Ngài; sự công- [159]
bình và sự ngay-thẳng vẫn làm nền của ngôi sao Ngài.” Thi — thiên
97:2. Chúng ta có thể hiểu được những sự chăm-lo của Chúa đối
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với mình, và những động-lực thúc-đấy Ngài làm việc ấy, để nhận
biết rằng tình yêu vô-biên và ân- điển dồi-dào đã hợp nhau trong
quyền-năng bất- tận. Chúng ta hiểu biết những gì có lợi cho ta về
những mưu — định của Ngài, ngoài ra ta vẫn còn phải trông-cậy vào
bàn tay toàn-năng và lòng đầy bác-ái của Ngài.
Lời của Đức Chúa Trời cũng như bản-chất thánh của Ngài, trìnhbày những sự mầu-nhiệm mà con người thấp-hèn của chúng ta không
bao giờ thấu-triệt nổi. Sự xâm-nhập của tội-lỗi vào trong thế-gian,
việc Đấng Christ trở nên xác-thịt, sự tái- sanh, sự sống lại, cùng
những vần-đề khác được nêu ra trong Kinh-Thánh đều là những
sự huyền- bí quá sâu xa để tâm-trí con người giải-thích hay hiểu
thấu triệt-để. Nhưng dầu không hiểu nổi những sự mầu-nhiệm của
Chúa, chúng ta cũng không có lý-do gì để nghi-ngờ lời Ngài cả.
Trong cõi thiên- nhiên có biết bao huyền-bí quanh ta mà ta không
thể dò-xét thấu-đáo được. Một thể sống đơn-giản nhứt đã nêu ra
vấn-đề rắc-rồi đến người thông — minh xuất-chúng bỗng cảm thấy
mình bất lực, không giải — thích suông. Ở bất-cứ nơi nào cũng đều
có những kỳ-quan vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Vậy khi tìm
[160] thấy trong thế-giới thiêng-liêng cũng có những sự huyền-bí vượt quá
trí mình, ta há nên ngạc-nhiên sao? Tất-cả những sự khó khăn ấy
đều do nơi sự kém-cỏi và hẹp-hòi của tâm-trí con người mà thôi.
Trong Kinh-Thánh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đủ chứng-cớ
về bản-chất thiên-thượng, ta không nên nghi-ngờ lời Chúa chỉ vì ta
không hiểu thâu-đáo mọi sự mầu-nhiệm của Ngài.
Sứ-đồ Phi-e-rơ đã nói trong Kinh-Thánh có nhiều “chỗ khó hiểu,
mà những kẻ dốt-nát và tin không quyết đem giải sai ý-nghĩa...
chuốc lấy sự hư- mất riêng về mình.” 2 Phi-e-rơ 3:16. Những kẻ nghi
ngờ thường dùng những đoạn khó hiểu ấy để làm đầu đề đánh-đổ
Kinh-Thánh, nhưng trái lại những đoạn ấy lại là những chứng-cớ
hùng-hồn nhứt chỉ rằng Kinh-Thánh đã được Đức Chúa Trời soi-dẫn.
Nếu Kinh-Thánh không nói gì về Đức Chúa Trời mà chỉ nói đến
những điều ta dễ hiểu; nếu sự cao- trọng và quyền-uy của Chúa mà
tâm-trí thấp-kém của chúng ta dễ thấu-triệt thì Kinh-Thánh không
còn là dấu-chỉ rõ-ràng về quyền-uy thiên-thượng mà Chúa đã phú
cho. Chính sự vĩ-đại kỳ-bí của những đầu-đề trình-bày trong ấy làm
cho chúng ta tin vững Kinh-Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
Kinh — Thánh phô-bày lẽ-thật cách giản-dị và ứng-dụng hoàn[161] toàn thích-hợp với mọi nhu-cầu và nguyện-vọng của lòng người, đã
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làm ngạc-nhiên và mê-hoặc cả những bộ-óc siêu-việt. Trong lúc ấy
những con người thấp-kém và vô học cũng nhận thấy con đường
cứu-rỗi ở trong ấy. Tuy những lẽ thật được dẫn-giải đơn-sơ lại luận
đến những vấn- đề cao-xa thâm-thúy vượt quá sự hiểu-biết của loài
người, nên chúng ta chỉ tiếp-nhận tùy theo sự phán dạy của Đức Chúa
Trời. Như vậy, chương- trình cứu-rỗi được đặt trên chúng ta để làm
cho mọi người thấy được từng bước một mà họ phải dò theo trong
sự ăn-năn trở lại cùng Đức Chúa Trời và đức-tin trong Đức Chúa
Jêsus, để được cứu theo đường-lối mà Đức Chúa Trời đã chỉ-định.
Tuy vậy, bên dưới những lẽ-thật dễ hiểu nầy còn tàn-trữ những sự
huyền-bí che kín vinh-hiển của Chúa, tức những sự huyền-bí vượt
quá khả-năng tìm — kiếm của trí người, lại soi — sáng những kẻ
thành thật tìm kiếm chân-lý với sự kính-cẩn và đức-tin. Càng nghiêncứu Kinh Thánh, ta càng xác tín Kinh-Thánh là lời của Đức Chúa
Trời hằng sống, và lý-luận của con người qui-phục trước oai-quyền
của sự khải-thị thiên-thượng.
Thú-nhận việc ta không thể hiểu thấu-đáo mọi lẽ-thật của KinhThánh, tức nhìn-nhận rằng trí- óc hữu-hạn không thể nào hiểu nổi
cõi vô-tận, rằng con người không thể nào hiểu được mọi mưu-định
[162]
của Đấng Toàn-Tri.
Vì không thể nào dò thấu được mọi huyền-vi của Kinh-Thánh,
nên những kẻ nghi-ngờ cùng những kẻ bất-tín chối-bỏ lời của Chúa;
ngay những kẻ tự xưng tin-nhận Kinh-Thánh cũng chưa chắc thoát
khỏi điều nguy-hiểm nầy đâu. Sứ-đồ Phao- lô nói rằng: “Hỡi anh
em, hãy giữ lấy, kéo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà
trái — bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng.” Hê-bơ-rơ 3:12. Nên
nghiên-cứu thật cặn kẽ mọi sự dạy-dỗ của Kinh- Thánh, cùng dò tìm
cả “những sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời” đến mức Kinh-Thánh
đã khái-thị cho chúng ta. 1 Cô-rinh-tô 2:10. Trong khi “những sự bímật thuộc về Giê- hô — va Đức Chúa Trời chúng ta” thì “những sự
bày-tỏ thuộc về chúng ta”. Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:29. Công-việc
làm của Sa tan là đảo-lộn năng-lực tra-cứu của trí-não con người.
Sự kỉêu-căng lẫn-lộn vào việc nghiên-cứu 1ẽ- thật của Kinh-Thánh,
nên người ta cảm thấy thiếu kiên-nhẫn và qui-hàng nếu họ không
giải-nghĩa nổi mọi phần của Kinh-Thánh theo ý họ mong-muốn.
Họ cho rằng quá nhục để thú-nhận việc mình không hiểu nổi Kinh
— Thánh. Họ không bằng lòng kiên- tâm chờ-đợi đến lúc Đức Chúa
Trời thấy cần giải- bày lẽ-thật ra cho họ cách có lợi. Họ nghĩ rằng với
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trí khôn vốn có mà không cần một sự giúp-đỡ nào khác cũng đủ cho
họ hiểu Kinh-Thánh, nên khi không đạt đến mức ấy, họ ngang-nhiên
[163] chối-bỏ quyền-lực của Kinh-Thánh đi. Thật ra có nhiều lý-thuyết
và giáo-lý được nhiều người công-nhận phát-xuất từ Kinh-Thánh
lại không có căn-bản trong sự dạy-dỗ của Kinh-Thánh và thật trái
ngược hắn với sự khải-thị của Kinh-Thánh. Những điều nầy đã gây
nghi-ngờ và hoang-mang cho nhiều người, Tuy-nhiên ta không thể
qui điều ấy cho Kinh-Thánh mà phải qui cho những lời người ta
xuyên-tạc Kinh-Thánh.
Nếu loài thọ-tạo có thể đạt đến mức hiểu-biết hoàn-toàn Đức
Chúa Trời cùng mọi công-việc của Ngài, thì khi đã đạt đến mức ấy
rồi, họ không còn tìm-kiếm chơn-lý nào nữa cả, tức đã đạt đến mức
hiểu-biết triệt-để và đã phát-triển tột-cùng về mặt tâm-trí rồi. Bấy
giờ Đức Chúa Trời không còn phải là Đấng tôi-thượng nữa, và con
người đã đến mức hiểu-biết tột-cùng sẽ không còn tiến-bộ được nữa.
Chúng ta hãy tạ-ơn Đức Chúa Trời vì sự thật không phải như thế.
Đức Chúa Trời là Đấng vô- tận, trong Ngài “đã giấu — kín mọi sự
quí — báu về khôn-ngoan thông — sáng.” Cô-lô-se 2:3. Trải qua cõi
đời-đời, con người có thể tìm-kiếm mãi, học- hỏi mãi cũng không
vơi nổi kho khôn-ngoan, nhân- từ và quyền-năng của Chúa.
Đức Chúa Trời định rằng ngay trong cảnh đời nầy, lẽ-thật của
[164] Ngài vẫn cứ bày-tỏ ra mãi cho con- cái Ngài. Chỉ có một cách để
đạt được sự hiểu biết nầy. Ta có thể thấu hiểu lời của Đức Chúa
Trời nhờ Đức Thánh-Linh vốn là Đấng khải- thị Kinh-Thánh. “Nếu
không phải là Thánh-Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự
trong Đức Chúa Trời.” “Vì Đức Thánh-Linh dò-xét mọi sự, cả đến
sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.” 1 Cô-rinh-tô 2:11, 10. Đấng
Cứu-thế có hứa với các môn-đồ rằng: “Lúc nào Thần Lẽ-thật sẽ đến,
thì Ngài dẫn các con vào mọi lẽ-thật... Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta
mà rao bảo cho các con.” Giăng 16:13,14.
Đức Chúa Trời muốn con người dùng khả- năng phán-đoán của
họ. Sự nghiên-cứu Kinh-Thánh sẽ tăng-cường và nâng-cao trí-tuệ
hơn bất-cứ môn học nào khác. Dầu vậy chúng ta cũng phải thận-trọng
việc thần-thánh-hóa lý-trí vì nó cũng bị ảnh-hưởng của sự yếu-đuối
và bất-toàn của nhân- loại. Nếu chúng ta muốn Kinh-Thánh không
che mờ sự hiểu-biết của mình đến nỗi không thể hiểu được lẽ-thật
rõ-ràng nhứt, chúng ta phải có được sự đơn-sơ và đức-tin như đứa
bé, sẵn sàng học-hỏi và nhờ Đức Thánh-Linh soi-dẫn cho. Cảm thấy
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được quyền-năng và sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời cùng là sự
bất-lực của con người để hiểu-biết sự cao-cả của Ngài, đủ làm cho
chúng ta hạ mình xuống, và mỗi khi giở trang Kinh-Thánh chúng
ta làm với vẻ kính — cẩn thánh — khiết y như khi đến trước mặt [165]
Chúa vậy. Khi nghiên-cứu Kinh-Thánh, lý-trí của chúng ta phải nhìn
— nhận một thẩm- quyền cao hơn nó, cả tấm lòng cũng như trí-tuệ
phái bái-phục trước Đấng TỰ-HỮU.
Có nhiều điều có vẻ khó-khăn hoặc mờ-ám mà Đức Chúa Trời
cho những kẻ thật lòng tìm-hiểu thấy sáng-tỏ. Nhưng nếu không có
Đức Thánh-Linh, chúng ta dễ xuyên-tạc hoặc giải sai những điều ấy
đi. Có nhiều người đọc Kinh-Thánh mà không lợi- ích gì cả, trái lại
còn thiệt-hại rõ-ràng nữa. Khi lời Chúa được mở ra thiếu sự kính-cẩn
và lời cầu- nguyện, khi tư-tưởng và tình-cảm không xu-hướng về Đức
Chúa Trời hoặc hợp ý với Ngài, tâm-trí sẽ mờ-mịt với ngờ-vực và
việc học Kinh-Thánh như vậy chỉ tăng thêm lòng nghi-ngờ. Sa-tan
chiếm lấy tư-tưởng và nêu lên những điều giải-thích không chínhxác. Khi một người không hòa-hợp với Đức Chúa Trời bằng lời nói
hay việc làm, thì dầu họ có học — lực căn-bản uyên-thâm đến đâu,
họ cũng chỉ hiểu sai Kinh-Thánh mà thôi. Ta không nên tin-tưởng
những lời giải — thích Kinh- Thánh của họ. Kẻ nào học Kinh-Thánh
để tìm sự mâu-thuẫn, sẽ không nhận thấy được sự thiêng- liêng. Với
kiến-thức méo-mó họ sẽ thấy nhiều lý- do để nghi-ngờ, để không tin
[166]
nơi những sự việc thật rõ-ràng và đơn-sơ.
Dầu người ta khéo che-đậy cách mấy đi nữa, nhiều khi nguyêndo chánh của lòng nghi-ngờ là sự ưa-chuộng tội-lỗi. Những kẻ có
lòng kiêu-căng, thích tội-lỗi cùng những kẻ không sẵn lòng tuânphục mọi điều-kiện của Kinh-Thánh sẽ không tiếp- nhận những sự
dạy-dỗ, những lời ngăn-cấm của Kinh-Thánh, trái lại họ sẵn-sàng
nghi-ngờ quyền- lực của Kinh-Thánh vậy. Để đạt tới chân-lý, ta phải
thật lòng khao-khát hiểu-biết chân-lý và sẵn-sàng tuân theo. Mọi
ai lấy tinh-thần nầy mà nghiên-cứu Kinh-Thánh sẽ tìm thấy vô-số
chứng-cớ chỉ rằng đó là lời Đức Chúa Trời. Họ sẽ thấu-triệt chân-lý,
nhờ đó trở nên khôn-ngoan để được cứu-rỗi.
Đấng-Christ đã phán: “Nếu ai không làm theo ý-muốn Con Đức
Chúa Trời, thì sẽ biết đạo-lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là
Ta nói theo ý Ta.” Giăng 7:17. Thay vì hoàỉ-nghi và kích- bác những
điều mình không hiểu, bạn hãy nương theo sự sáng đã chiếu-giọi
trên bạn thì bạn sẽ tiếp- nhận được sự sáng lớn hơn. Nhờ ân-điển
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của Đấng Christ, hãy làm trọn mọi phận-sự hằng ngày mà bạn đã
hiểu rõ, bạn sẽ hiểu và thi-hành cả những điều mà hiện nay bạn còn
nghi-ngờ.
Có một bằng-cớ bày-tỏ rõ cho mọi người—từ người có học-lực
cao nhứt đến người dốt-nát nhứt — đó là bằng — cớ kinh — nghiệm.
[167] Đức Chúa Trời khuyên chúng ta nên thử tính-chất thực-hữu của lời
Ngài, thử để tìm thấy sự thật trong lời hứa Ngài. Ngài khuyên chúng
ta “nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao,” Thi-thiên 34:8.
Thay vì nghe lời kẻ khác, chúng ta phải tự nếm thử lấy. Chúa đã
phán: “Hãy cầu xin đi, các con sẽ được.” Giăng 16:24. Chúa sẽ làm
trọn lời hứa Ngài. Lời Chúa luôn luôn ứng-nghiệm, không thể nào
sai được. Trong khi chúng ta đến cùng Đức Chúa Jêsus, vui hưởng
sự yêu — thương đầy-dẫy của Ngài, mọi nghi — ngờ và âm-u đều
tan biến trong ánh sáng của Ngài.
Sứ-đồ Phao-lô đã từng nói rằng Đức Chúa Trời “đã giải-thoát
chúng ta khỏi quyền của sự tối-tăm, làm cho chúng ta dời qua nước
của Con rất yêu — dấu Ngài.” Cô-lô-se 1:13. Mọi người đã trải qua
sự chết để vào sự sống đều “làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là
thật.” Giăng 3:33. Họ làm chứng rằng: “Tôi cần sự giúp — đỡ và đã
tìm được trong Đức Chúa Jêsus. Mọi thiếu-thốn đều được cung-cấp.
Linh-hồn đói khát đã được no đủ. Kinh-Thánh hiện nay đối với tôi là
sự khải- thị của Đức Chúa Jêsus-Christ. Có phải bạn hỏi tại sao tôi
tin Chúa Jêsus chăng? Vì đối với tôi, Ngài là Đấng Cứu-Chuộc thiên
— thượng! Tại sao tôi tin Kinh-Thánh à? Vì tôi tìm thấy Kinh-Thánh
[168] là tiếng phán của Đức Chúa Trời cho linh-hồn tôi.”
Có thể chúng ta có được bằng-chứng Kinh- Thánh là thật và
Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời. Chúng ta biết chắc rằng mình
tin Kinh- Thánh không phải là tin những chuyện huyễn- hoặc xa-xôi.
Phi-e-rơ khuyên các anh em “tấn tới trong ân-điển, và trong
sự thông-biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus —
Christ.” 2 Phi-e- rơ 3:18.
Khi dân-sự của Đức Chúa Trời lớn lên trong ân — điển, họ sẽ
hiểu lời Chúa càng ngày càng rõ- ràng hơn. Họ sẽ nhìn thấy ánh sáng
mới và sự đẹp-đẽ của chơn-lý thánh. Lịch-sử của hội-thánh trải qua
các thời-đại đã chứng-thực điều nầy và vẫn còn tiếp-tục như thế đến
ngày cuối cùng. “Con đường người công-bình giống như sự sáng
chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” Châm-ngôn 4:18.
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Nhờ đức-tin, chúng ta có thể nhìn đến cõi vị- lai và giữ lấy lời
hứa của Chúa để khôn-lớn thêm, đem mọi bản-năng của con người
hợp nhứt với thiên-đàng, và đưa mọi năng-lực của chúng ta vào mối
liên-lạc với nguồn sáng. Chúng ta có thể vui- mừng lên vì mọi điều
làm chúng ta rối trí bây giờ, Chúa sẽ làm sáng-tỏ cả, những điều
hiện nay còn thật khó hiểu, bây giờ sẽ được giải-đáp, những chỗ
trí-óc non-nớt của chúng ta thấy mờ nhòe, bây giờ sẽ thấy vô-cùng [169]
hòa-hợp và đẹp-đẽ khôn- tả. “Ngày nay chúng ta xem như trong một
cái gương cách mập-mờ: đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối
nhau; ngày nay tôi chưa biết hết: đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã
[170]
biết tôi vậy.” 1 Cô-rinh-tô 13:12.
[171]

CHƯƠNG 13: VUI MỪNG TRONG CHÚA
CON-cái của Đức Chúa Trời được gọi để làm đại — diện cho
Đấng Christ, để bày-tỏ sự nhân-từ và ân-điển của Chúa. Đức Chúa
Jêsus đã bày-tỏ bản chất thật của Đức Chúa Trời thế nào, chúng ta
cũng bày-tỏ Ngài cho thế-gian chưa hề biết đến lòng bác-ái của Ngài
thế ấy. “Như Cha đã sai Con trong thế -gian,” Đức Chúa Jêsus khấn,
“thì Con cũng sai họ trong thế-gian.” “Con ở trong họ và Cha ở trong
Con ... để cho thế — gian biết chính Cha đã sai Con đến.” Giăng
17:18, 23. Sứ-đồ Phao-lô ngỏ lời với môn-đồ Đấng Christ rằng: “Rõ
thật anh em là bức thư của Đấng Christ”, “mọi người đều biết và đều
đọc.” 2 Cô-rinh-tô 3:3, 2. Mỗi tín-đồ là một bức thư mà Chúa Jêsus
[172] đã gởi cho thế-gian. Nếu bạn là môn đồ Đấng Christ, Ngài dùng
bạn làm bức thư cho gia-đình, cho khu phố, xóm, làng, là nơi bạn
sinh-sống. Đức Chúa Jêsus ngự trong bạn muốn nhủ vào lòng những
người chưa biết đến Ngài. Có lẽ họ không đọc Kinh- Thánh, hoặc
không nghe tiếng phán từ những trang sách ấy thốt ra, họ không thấy
lòng bác-ái của Đức Chúa Trời qua công việc của Ngài làm; nhưng
nếu bạn là người đại-diện thật cho Ngài, có thể nhờ bạn mà họ biết
được một phần nào sự nhân-từ của Chúa, họ sẽ được chinh-phục về
mối bác-ái và hầu việc Ngài.
Cơ-đôc-đồ chẳng khác nào ngọn đèn sáng trên con đường về
trời. Họ phải phản-chiếu cho thế- gian ánh sáng từ Đức Chúa Jêsus
đã chiếu-giọi trên họ. Đời sống và bản-tánh của họ phải thế nào để
những người khác có thể nhận-định đúng Đấng Christ và công-việc
của Ngài.
Nếu chúng ta đại-diện Đấng Christ, chúng ta phải làm cho mọi
người thấy hầu việc Chúa là một điều thích-thú như sự thật vốn
là thế. Những tín-đồ nào tích-lũy những mối u-sầu bi-thảm trong
tâm-hồn, hay lẩm-bẩm phiền-trách, tức làm cho thế-gian quan-niệm
sai-lầm về Đấng Christ và đời sống tín — giáo vậy. Họ làm cho
[173] người khác có cái ấn — tượng là Đức Chúa Trời không muốn thấy
con-cái Ngài được vui-vẻ, mà làm thế tức họ làm chứng nghịch lại
Cha của chúng ta ở trên trời rồi.
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Sa-tan rất vui-mừng khi thấy nó xúi-giục được con-cái Đức Chúa
Trời không tin-tưởng nơi Ngài, lại nghi-ngờ thiện-ý của Chúa và
quyền-năng cứu- chuộc chúng ta. Nó rất thích làm cho ta cảm-thấy
rằng Đức Chúa Trời đã sắp-đặt sẵn để làm hại chúng ta. Công-việc
làm của Sa-tan là cố chỉ cho ta thấy Đức Chúa Trời thiếu lượng
khoan-dung và thương-xót. Nó giải sai sự thật về Đức Chúa Trời. Nó
trám đầy tư — tưởng con người với những ý- niệm sai-lầm về Đức
Chúa Trời, rồi thay vì giữ vững chơn-lý về Thiên-Phụ, chúng ta lại
thường khi đeo-đuổi theo lời giải sai của Sa-tan để bất- kính Đức
Chúa Trời bằng cách không tin-cậy Ngài và lẩm-bẩm nghịch cùng
Ngài. Sa-tan bao giờ cũng tìm cách làm cho cuộc đời tin-kính thành
đen-tối. Nó muốn làm cho tôn-giáo có vẻ nặng — nề, khó- khăn; và
khi qua sự bất-tín, Cơ-đốc-đồ mang lấy khía-cạnh nầy của tôn-giáo
trong chính cuộc đời mình, người đã ủng-hộ Sa-tan vậy.
Có nhiều người đi trên con đường sống mà mắt chỉ chăm nhìn
vào những lỗi-lầm, những thất bại cùng thất-vọng, nên lòng họ chứa
đầy buồn-rầu và chán-ngán. Trong khi tôi còn ở bên Âu-châu, tôi
biết một người chị trong Chúa mắc phải việc nầy. Chị gặp phải sự [174]
chán-nản lớn và viết thư cho tôi, nhờ tôi giúp-đỡ chị. Sau khi đọc
thư chị, đêm ấy tôi nằm chiêm bao thấy mình đang ở trong một cánh
vườn. Có một người dường như là chủ vườn dắt tôi đi dạo quanh các
con đường tuyệt xinh. Trong khi tôi đang hái hoa và say — sưa với
mùi hương thơm ngát của những đóa hoa ấy, thì người chị nầy, đi bên
cạnh tôi, chỉ cho tôi thấy những bụi gai không đẹp mắt tí nào đang
cản lối đi của chị. Chị buồn-rầu than-thở. Chị không theo người
hướng-đạo để đi trên con đường nhưng đi trên đống chà-chuôm
gai-gốc. Chị than lên: “Một khu vườn đẹp-đẽ như thế nầy lại bị
gai-gốc làm hư đi, thật không đáng tiếc lắm sao?” Người dẫn đường
đáp lại: “Cứ để yên gai gốc đó đi vì chúng chỉ gây thương-tích cho
cô thôi. Hãy ngắt những đóa hoa hường, hoa huệ và lạc-dương kia
kìa.”
Trong kinh-nghiệm đời sống cúa bạn há chẳng có những điểm
chói sáng hay sao? Há bạn đã không từng hướng qua những giây
phút tim nhảy rộn- ràng với niềm vui khi nhận lấy ảnh — hưởng của
Đức Thánh-Linh sao? Khi nhìn lại những chương sách của cuộc đời
mình, bạn không tìm thấy những trang thỏa lòng sao? Có phải lời
hứa của Đức Chúa Trời như ngàn hoa thơm ngát mọc hai bên đường [175]
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của bạn chăng? Bạn há không để mọi nét mỹ-miều và hương thơm
ngào — ngạt tràn đây lòng mình sao?
Gai-gốc và chà-chuôm chỉ gây nên thương- tích và làm bạn khốnkhổ. Nếu bạn chỉ đi góp nhặt những thứ nầy dâng tặng cho người
khác, bạn chẳng những xem thường lòng nhân-từ của Đức Chúa
Trời, bạn còn ngăn chận những người ở quanh bạn đi vào con đường
sống vậy.
Nếu đem mọi kỷ-niệm bi-thương của cuộc đời như sự sa-ngã và
thất-vọng — rồi nhắc-nhờ, than-khóc mãi cho đến khi bạn hoàn-toàn
ngã lòng, tức không phải là một hành-động khôn-ngoan. Một tâmhồn chán-nản chứa đầy u-ám, chẳng những nó không tiếp-nhận ánh
sáng của Đức Chúa Trời mà còn phủ bóng trên con đường kẻ khác
nữa.
Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về những hình-ảnh tươi-sáng mà Ngài
đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy kết-hợp lại những lời hứa quí
báu về lòng bác- ái cúa Đức Chúa Trời, luôn luôn ghi nhớ rằng: Con
của Đức Chúa Trời đã lìa ngôi báu của Cha Ngài, mặc nhân-tính
vào thần-tính của Ngài để có thể cứu-chuộc con người khỏi quyền
lực của Sa- tan; Ngài đắc-thắng cho chúng ta, mở cửa trời cho loài
người, cùng bày-tỏ cho họ thấy nơi Chúa biểu-lộ sự vinh-hiển của
[176] Ngài; việc con người sa- ngả được kéo ra khỏi hố sâu chết mất mà
tội-lỗi đã xô đẩy họ xuống, rồi đưa họ về mối giao-thông mật-thiết
với Đức Chúa Trời đời-đời, chịu nổi cuộc thử-thách nhờ đức-tin nơi
Đấng Cứu — Thế, mặc lấy sự công-bình của Đấng Christ rồi sẽ được
đưa lên tận ngôi báu của Ngài — mọi việc ấy là những hình -ảnh mà
Đức Chúa Trời muốn chúng ta chiêm-ngưỡng vậy.
Mỗi khi chúng ta có vẻ như là nghi-ngờ lòng bác-ái của Đức
Chúa Trời,không còn tin-tưởng nơi lời hứa Ngài, tức chúng ta bấtkính Ngài và làm buồn Đức Thánh-Linh. Bà mẹ nghĩ thế nào nếu
con mình cứ than-trách mình hoài dường như mình không đối-xử với
chúng cách tử-tế, trong khi cả đời mình chỉ cố-gắng lo cho quyền-lợi
của chúng và làm cho chúng có đủ mọi sự tiện-nghi? Nếu chúng
nghi-ngờ lòng thương của bà, điều đó làm tấm lòng bà đau-đớn biết
chừng nào. Những bậc phụ-huynh có con-cái đối-xử với mình như
vậy, nghĩ thế nào? Như vậy Thiên-Phụ của chúng ta sẽ đối với chúng
ta ra sao khi chúng ta không tin — cậy lòng bác-ái của Ngài mà
chính lòng bác-ái ấy đã thúc- đẩy Ngài ban Con độc-sanh chết thay
để chúng ta được sống? Sứ-đồ Phao-lô viết: “Ngài không tiếc chính
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Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài
há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? [177]
Rô-ma 8:32. Tuy vậy đã có biết bao nhiêu người qua hành- động,
nếu không qua lời nói, thốt lên rằng: “Chúa đâu phải làm điều nầy
cho tôi. Có lẽ Ngài thương- yêu kẻ khác chớ không thương-yêu tôi
đâu.”
Mọi điều nầy thật làm hại linh — hồn bạn, vì mọi lời nghi-ngờ
bạn thốt ra tức mời sự cám-dỗ của Sa-tan đến; nó càng tăng-cường ý
ngờ-vực của bạn, làm buồn thiên-sứ được phái xuống giúp-đỡ bạn.
Khi Sa-tan cám-dỗ bạn, chớ hé ra một lời nghi-ngờ ảm-đạm nào
cả. Nếu thuận lòng theo sự xuối-dục của nó, trí bạn sẽ chứa đầy
ý bất-mãn và phản-nghịch. Nếu bộc-lộ cảm — tình của mình ra,
mọi mối nghi-ngờ mà bạn bày — tỏ không những phản — ứng lại
cho bạn thôi đâu, nó còn như hột giống sẽ nẩy mầm và sanh trái
trong cuộc đời của những người khác, mà lúc bấy giờ bạn không
thể nào chận đứng ảnh-hưởng của lời nói mình được. Chính mình
bạn có thể thoát được những sự cám- dỗ và cạm-bẫy của Sa — tan,
nhưng những người khác đã bị ảnh-hưởng của bạn làm lung-lạc có
thể không thoát nổi sự bất-tín mà bạn gây ra trước đó. Nếu những
lời nói của ta chỉ làm tăng thêm năng- lực thiêng-liêng và sự sống
thì quí biết bao.
Thiên-sứ đang lắng tai để nghe bạn thuật lại cho thế — gian như
thế nào về Đức Chúa Jêsus trong khi đàm-luận, hay nói về Đấng đã [178]
sống lại và hiện đang cầu thay cho bạn trước mặt Cha Ngài. Khi bắt
tay người bạn thân, môi miệng và lòng bạn hãy ngợi — khen Đức
Chúa Trời. Điều này sẽ làm cho người bạn ấy suy-nghĩ đến Đấng
Christ.
Ai nấy đều chịu sự thử-thách, gặp những nỗi đắng-cay khó mang,
bị cám-dỗ khó chống-cự nổi. Họ đã đủ khổ rồi, đừng đem những
nỗi khó-khăn của mình kể cho người khác làm gì, nhưng hãy đem
mọi sự trình lên cho Chúa trong lời cầu- nguyện. Bạn hãy tự đặt một
định-luật là không bao giờ thốt ra một lời nghi — hoặc hay thối-chí.
Bạn có thể góp công rất nhiều để tô — điểm đời sống những kẻ khác
thêm phần trong — sáng, trợ lực mọi cố-gắng của họ bằng lời nói
đầy hy vọng và vui tươi của bạn.
Có biết bao linh-hồn can-đảm đang bị cám-dỗ điêu-linh sắp quihàng trong cuộc tranh-đấu chống bản-ngã và quyền-lực của điều ác.
Đừng làm nản- lòng con người giao-tranh cam-go như vậy. Hãy dùng
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những lời can-đảm đầy hy-vọng để làm người phấn-khởi và mạnh
tiến trên con đường người phải đi. Sự sáng của Đấng Christ chói lòa
từ bạn là thế đó. “Chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình
mà sống.” Rô-ma 14:7. Bởi ảnh-hưởng âm- thầm của chúng ta mà
[179] người khác được khích-lệ thêm sức hoặc họ bị nản — lòng mà lìa bỏ
Đấng Christ và chân-lý.
Nhiều người có những ý-tưởng quái-gở về đời sống và bản-tánh
của Đấng Christ. Họ nghĩ rằng Chúa là Đấng lạnh — nhạt, không
tình-cảm, cay- nghiệt, khắc-khổ. Trong nhiều trường-hợp, trọn kinh
— nghiệm tín-giáo bị tô lên bởi những hình- ảnh đen tôi nầy.
Người ta thường nói Chúa khóc chớ không hề biết cười là gì.
Đấng Cứu-Thế của chúng ta thật là Người Buồn — khổ, thường bị
đau-đớn vì Ngài mở lòng Ngài để nhận lấy mọi sự rủa-sả của nhânloại, Nhưng dầu đời sống của Ngài đầy hy-sinh, phủ đầy đau-đớn, loâu mà tinh-thần không bao giờ nao-sờn. Diện mạo của Ngài không
hề mang vẻ buồn-đau bi-lụy, nhưng đầy vẻ thanh-thản nhẹ- nhàng.
Lòng Ngài là một mạch sống tuôn tràn. Bất-cứ nơi nào Ngài đến,
Ngài đều mang theo với Ngài sự ngơi-nghỉ, thanh-tịnh và niềm vui
chan-hòa.
Đấng Cứu-Thế của chúng ta thật nghiêm-trang, nhiệt-thành
nhưng không hề rầu-rĩ, sầu-muộn. Kẻ nào học-đòi theo Chúa thì
cuộc đời của họ mang đầy mục-đích thiết-tha. Họ sẽ có một nhận
— thức thấu-đáo về trách-nhiệm cá-nhân. Họ không còn khinh-xuất,
không ồn-ào hư-không, không đùa-cợt thô-tục. Tôn-giáo của Đấng
[180] Christ ban ra như dòng sông bình-tịnh xuôi — dòng. Nó không dập
tắt ánh sáng vui-mừng, không hạn-chế sự vui-vẻ, không che khuất
nụ cười rực-rỡ như ánh-dương. Đấng Christ đến không phải để cho
người ta phụng-sự mình nhưng để phục — vụ loài người. Khi tình
yêu của Ngài đã ngự-trị tâm — hồn, chúng ta liền noi theo gương
Chúa.
Nếu chúng ta cố giữ trong tâm-trí mình những hành — động
bất-chánh, thô-bỉ của kẻ khác, chúng ta sẽ thấy rằng mình không
thể nào yêu-mến họ cũng như Đấng Christ yêu chúng ta. Ngược lại
nếu chúng ta cứ nghĩ đến tình yêu và lòng thương xót diệu-kỳ của
Đấng-Christ đối với chúng ta, chính tinh-thần ấy cũng từ chúng ta
tuôn-tràn qua cho kẻ khác. Chúng ta phải yêu thương và kính-trọng
lẫn nhau. Đừng cố giữ lỗi-lầm và sự bất-toàn mà chúng ta không thể
không nhìn thấy. Phải trau-dồi đức khiêm-nhường, giữ lấy mình và
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đối-xử dịu- dàng, kiên-nhẫn với lỗi-lầm của kẻ khác. Hành- động
như thế sẽ giết chết tánh ích-kỷ hẹp — hòi nhưng làm cho ta trờ nên
quảng — đại bao-dung.
Tác-giả Thi-thiên có nói: “Hãy tin — cậy Đức Giê-hô-va, và làm
điều lành; khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành-tín Ngài.” Thithiên 37:3. “Hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va”. Mỗi ngày đều có những
gánh nặng, lo-âu, phiền-não của nó đè nặng trên mỗi người, thế mà [181]
khi gặp nhau chúng ta lại sẵn- sàng để thốt ra những nỗi khó-khăn
và thử-thách của mình cho người khác nghe. Ta thường để sự lo-lắng
vu-vơ, sợ-hãi không căn-cứ đè nặng trên tâm-hồn và lộ hẳn ra nét
mặt đến người ngoài nghĩ rằng chúng ta không hề có một Đấng Cứu
— Thế đầy thương-xót, sẵn-sàng nghe những lời thỉnh- nguyện và
cứu-giúp chúng ta trong khi cần đến.
Nhiều người cứ sống trong sợ-hãi, lo-lắng vu- vơ như vậy mãi.
Mỗi ngày đều có ân-tứ từ lòng bác- ái của Đức Chúa Trời bao quanh;
mỗi ngày họ thụ- hưởng phước-hạnh dư — dật của Ngài, nhưng họ
không nhìn thấy ân-phước ấy. Tâm-trí họ chỉ ghi sâu vào những gì
không tốt-đẹp mà họ e rằng sẽ xảy ra cho họ, hoặc những khó-khăn
có thể xảy ra thật sự nhưng quá nhỏ, rồi họ phóng-đại ra đến nỗi
làm cho cặp mắt của họ thành đui-tối trước những sự việc lớn-lao
mà họ cần biết ơn. Những khó- khăn họ gặp phải, đáng lý nên đem
khai-trình cho Chúa là nguồn cứu-trợ duy-nhứt, lại làm họ xa cách
Chúa vì hoài-nghi và thán-oán.
Chúng ta có thể nào bất-tín đến mực ấy chăng? Tại sao chúng ta
phải bội-nghĩa và vong-ân đến thế? Đức Chúa Jêsus là Bạn thiết của
chúng ta. Cả thiên-đàng đều chăm-lo đến sự an-lạc của chúng ta.
Chúng ta không nên để những lo-toan, bối-rối của cuộc sống hằng [182]
ngày làm mệt trí, làm mờ ý chúng ta. Nếu cứ lo-âu, lúc nào cũng
sẽ có những điều làm chúng ta lo-âu mãi. Không nên đeo — đuổi
những gì làm cho ta hao-mòn trí — lực mà không giúp ta chịu-đựng
nổi thử-thách.
Bạn có thể lo-lắng trong công-việc làm ăn; tương-lai của bạn
có thể càng ngày càng mù-mịt hơn bạn có thể bị lỗ-lã, nhưng đừng
thối chí; hãy giao mọi sự lo toan cho Đức Chúa Trời, cứ bình-tĩnh,
vui-vẻ luôn. Hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn-ngoan để lèo-lái
mọi chuyện riêng mình cách khéo-léo hầu tránh được lỗ — lã tai
— ương. Hãy cố hết sức mình để cải-thiện tình-thế.
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Chúa hứa sẽ trợ lực, nhưng bạn vẫn phải làm bổn-phận bạn. Khi
trông-cậy vào Đấng cứu- trợ của chúng ta và bạn đã làm hết sức
mình rồi, hãy tiếp-nhận kết-quả cách vui-mừng.
Đức Chúa Trời không có ý-định cho con-cái Ngài mang nặng
gánh lo-âu. Ngài không hề lừa- dối chúng ta bao giờ, Chúa không
phán như vầy: “Đừng sợ-hãi vì sẽ chẳng có điều nguy-hiểm nào trên
bước đường của con cả.” Ngài biết sẽ có nhiều thử-thách cam-go
và đã nói thẳng cho chúng ta biết, Ngài không đề-nghị giải-pháp
đem con-cái Ngài ra khỏi thế-gian tội-ác nầy, nhưng Ngài chỉ cho
[183] họ một nơi nương-tựa vững-chắc. Ngài cầu-nguyện cho các môn-đồ
như vậy: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế — gian, nhưng xin
cha gìn-giữ họ cho khỏi điều-ác.” Chúa lại cảnh-cáo các môn-đồ
Ngài rằng: “Các con sẽ còn sự hoạn-nạn trong thế-gian nhưng hãy
cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi” Giăng 17:15; 16:33.
Trong bài giảng trên núi, Chúa dạy các môn- đồ Ngài những
bài học quí-báu trên vấn-đề cần phải trông-cậy nơi Đức Chúa Trời.
Những bài học nầy cốt để nung chí con-cái của Đức Chúa Trời qua
các thời-đại, mãi đến thời-đại của chúng ta vẫn còn đầy-đủ ý-nghĩa
của lời giáo-huấn và an- ủi. Đấng Cứu-Thế chỉ cho các môn-đồ
Ngài nhìn vào muôn chim của từng không đang trổi tiếng chúc-tôn
vui-mừng, không hề bận tâm lo-nghĩ, vì “chúng nó chẳng có gieo,
chẳng gặt” mà Chúa Cha vẫn lo cho chúng đầy-đủ sự cần dùng. Đấng
Cứu- Thế hỏi lại các môn-đồ: “Các con há chẳng phải là quí-trọng
hơn loài chim sao?” Ma-thi-ơ 6:26.
Đấng chăm — gìn loài người và thú — vật sè tay Ngài ra và
cung-cấp mọi sự cho loài thọ-tạo của Ngài. Chim trời cũng được
Chúa để ý đến. Ngài không đặt thức-ăn vào mỏ chúng, nhưng Ngài
lo sẵn để khi cần, chúng liền được no lòng. Chúng phải góp — nhặt
các loại hột mà Chúa đã rãi ra. Chúng tìm lấy vật-liệu để làm ổ.
[184] Chúng phải nuôi con. Nhưng chúng đi ra làm việc với giọng hót
lánh-lót vì “Cha các con ở trên trời nuôi chúng.” “Các con há chẳng
phải là quí — trọng hơn chúng sao?” Bạn có hơn chúng không ở mặt
thông-minh? Trong việc thờ — phượng thiêng — liêng, bạn không
quí-trọng hơn chim trời sao? Nếu chúng ta tin- cậy Ngài là Đấng
dựng nên cơ-thể chúng ta theo hình-ảnh Ngài và bảo-tồn sự sống
chúng ta, lại chẳng cung-cấp đủ mọi nhu-cầu cho chúng ta sao?
Chúa chỉ cho các môn-đồ ngắm xem ngàn hoa tươi — thắm
trong đồng nội, với nét đẹp đơn-sơ nhưng rực-rỡ mà Đức Chúa Cha
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đã ban cho chúng để bày-tỏ tình yêu của Ngài đối với nhân-loại.
Chúa dạy: “Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên như
thế nào.” Nét đẹp-đẽ giản-dị tự- nhiên của bông hoa vượt quá sự
rực-rỡ sạng-trọng của vua Sa-lô-môn. vẻ hào — nháng mà kỹ-thuật
tinh-vi nhờ mỹ-thuật tạo ra không thể nào sánh được với vẻ đẹp
mỹ-miều óng-ánh của loài hoa do Chúa tạo nên. Chúa hỏi rằng:
“Hỡi kẻ ít đức-tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ
vào lò, Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là
các con.” Ma-thi-ơ 6:28,30. Nếu Đức Chúa Trời, bậc nghệ-sĩ thánh
ban cho loài hoa sớm-nở-tối-tàn những màu-sắc biến đổi tế-nhị như
thế thì Ngài càng chăm-sóc loài Ngài dựng nên theo hình-thể Ngài
chu-đáo hơn biết chừng nào? Chúa dùng bài học nầy để khiển-trách [185]
những kẻ quá lo-âu, bối-rối, nghi-ngờ và thiếu đức-tin.
Chúa muốn con trai con gái của Ngài thảy đều vui-vẻ, bình-an
và vâng-lời Ngài, Đức Chúa Jêsus phán: “Ta để sự bình-an lại cho
các con, Ta ban sự bình-an cho các con, Ta cho các con sự bình an
chẳng phảỉ như thế-gian cho. Lòng các con chớ hề bối-rối và đừng
sợ-hãi.” “Ta nói cùng các con những điều đó, hầu cho sự vui-mừng
của Ta ở trong các con, và sự vui-mừng các con được trọn- vẹn.”
Giăng 14:27; 15:11.
Hạnh — phúc rút-tỉa từ những động-lực tư-kỷ tức vượt ra ngoài
con đường bổn-phận, thật mong- manh, mơ — hồ và tạm — bợ
thay. Hạnh-phúc ấy thoảng qua rồi mất biến, lưu lại tâm-hồn một sự
cô-độc buồn-đau. Trái lại trong sự hầu việc Đức Chúa Trời có đầy đủ
niềm vui. Người Cơ-đôc-đồ không hề cảm-thấy bị bỏ rơi để bước đi
trên con đường bấp-bênh một mình, không bị bỏ quên trong hối-tiếc,
vô-ích và ngã lòng. Dầu chúng ta không hưởng được những lạc-thú
ở đời nầy, chúng ta vẫn sung-sướng trông-chờ cuộc sống tương-lai
vậy.
Tuy vậy, ngay trong hạ-giới nầy, người tín-đồ vẫn có được niềm
vui thông-công với Đấng Christ, họ vẫn có thể hưởng được sự sáng
của lòng bác-ái Ngài, được an-ủi ấm-áp bởi sự hiện-diện của Ngài. [186]
Mỗi bước đường ta đi trong cuộc đời càng đưa ta đến gần Đức Chúa
Jêsus hơn, càng cho ta một kinh-nghiệm sâu-xa hơn về tình yêu của
Ngài, và càng đưa ta một bước gần đến chốn ngơi nghỉ phước-hạnh
và bình-an hơn. Vì vậy không nên bỏ mất lòng tin — tưởng mình,
nhưng phải giữ chắc hơn bao giờ cả. “Đức Giê-hô-va đã cứu-giúp
chúng ta bây giờ”, cũng sẽ cứu — giúp chúng ta cho đến cuối-cùng.
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1 Sa-mu-ên 7:12. Hãy nhìn đến những kỷ-niệm đời-đời, ôn lại những
gì Chúa đã làm để an-ủi, để cứu chúng ta thoát khỏi bàn tay của
kẻ tiêu-diệt. Hãy nhớ mãi sự thương-xót êm-ái mà Đức Chúa Trời
đã bày-tỏ cho chúng ta,— những giọt lệ Chúa đã lau ráo, những
đau-đớn Ngài đã thoa-dịu, những bồn-chồn đã giải-thoát, những nỗi
hãi-hùng biến-mất, mọi nhu-cầu được đầy-đủ, mọi phước-hạnh Chúa
ban cho, — mọi điều ấy đã làm cho chúng ta thêm mạnh-mẽ, để
đương đầu với những gì sẽ xảy đến cho chúng ta trên bước đường
trần-thế còn lại mà mình phải đi cho trọn.
Chúng ta hãy nhìn đến những bối-rối mới trong cuộc giao-tranh
sẽ tới. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn lại những gì đã xảy ra ở
quá-khứ như nhìn đến tương-lai và nói; “Đức Giê-hô-va đã cứu giúp
chúng ta đến bây giờ”, “Đời con lâu bấy nhiêu, sức mạnh con lâu
[187] bấy nhiêu”. Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:25. Sự thử-thách sẽ không
vượt quá sức-lực mà Chúa đã ban cho để chúng ta chịu- đựng. Vì
vậy, ta hãy bắt tay vào công — việc ngay từ chỗ Chúa đặt chúng ta
vào, tin chắc rằng dầu việc gì sẽ xảy ra, Chúa sẽ ban cho chúng ta
sức- mạnh tương-đương với cam-go mình phải chịu.
Rồi đây cửa trời sẽ mở rộng để tiếp-đón con- cái Đức Chúa Trời.
Từ miệng vì Vua vinh — hiển sẽ tỏa ra lời ngọt dịu như tiếng nhạc
êm-đềm rằng: “Hỡi các con được Cha Ta ban phước, hãy đến mà
nhận lấy nước thiên-đàng đã sắm-sẵn cho các con từ khi dựng nên
trời đất. Ma-thi-ơ 25:34.
Bây giờ kẻ được cứu-chuộc sẽ được nghinh tiếp vào những ngôi
nhà mà Đức Chúa Jêsus sắm- sẵn cho họ. Bạn hữu của họ không phải
là những kẻ gian — ác ở đời — những kẻ dối-trá, thờ hình- tượng
ô-uế và bất-tín — nhưng họ sẽ bầu-bạn với những người đã thắng
Sa-tan nhờ ân-điển của Đức Chúa Trời, và đã tạo được đức-tánh
hoàn-toàn. Mọi khuynh-hướng tội-lỗi, mọi sự bất-toàn làm cho họ
đau-đớn ở đời nầy đều đã được tẩy sạch bởi huyết của Đấng Christ.
Họ sẽ được ban cho sự tuyệt-hảo rực-rỡ của vinh-hiển Ngài vượt
quá sự sáng của mặt trời. Rồi tinh-thần đẹp-đẽ, bản- tánh toàn-vẹn
của Ngài từ họ chói lòa vượt quá sự rực-rỡ bên ngoài. Ở trước ngôi
[188] trắng-tinh của Đức Chúa Trời, họ không còn một dấu-vết tội- lỗỉ,
đồng chia phần thánh-khiết và đặc — ân của thiên-binh.
Ngắm xem tài-sản vinh-hiển rực-rỡ mà mình có thể nhận-lãnh
được, thì “người lấy chi mà đổi linh- hồn lại?” Ma-thi-ơ 16:26.
Người có thể rất nghèo — khó nhưng lại vô-cùng giàu-có với phẩm-
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hạnh mà thế-gian không thể nào hiến cho họ được. Tâm-hồn được
cứu-chuộc và tẩy sạch tội-lỗi với mọi năng — lực cao-quí đã hiếndâng để hầu việc Chúa, thật quí — báu không ước — lượng nổi.
Cả thiên-cung trước mặt Đức Chúa Trời và các thiên- sứ thánh đều
tỏa kín một niềm vui được diễn-đạt qua những khúc hát khải-hoàn
thánh-khiết.

