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Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy, cho nghe 
tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa 
Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ 
Ngài là các đấng tiên tri. KHẢI HUYỀN 10:7

ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN CÒN LÀM NHỮNG 
PHÉP LẠ GIỐNG NHƯ NGÀI ĐÃ LÀM TRONG 

KINH THÁNH KHÔNG? 

BẠN CÓ BAO GIỜ TỰ HỎI TẠI SAO BẠN CẦN 
ĐƯỢC LÀM PHÉP BÁP-TÊM KHÔNG? 

CHỈ VÌ BẠN LÀ THUỘC VIÊN CỦA MỘT 
GIÁO HỘI, ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ BẠN 

ĐƯỢC CỨU KHÔNG? 

ĐIỀU GÌ THẬT SỰ ĐÃ XẢY RA GIỮA CON 
RẮN VÀ Ê-VA TRONG VƯỜN Ê-ĐEN? 

BẠN CÓ BIẾT KINH THÁNH HỨA RẰNG 
SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ 
ĐƯỢC LÀM TRỌN TRONG NHỮNG NGÀY 

SAU RỐT NÀY KHÔNG? 

ĐÃ ĐẾN LÚC NHỮNG SỰ MẦU NHIỆM ĐƯỢC 
MỞ RA VÀ BÀY TỎ CHO THẾ GIAN.  

BẠN MUỐN NGHE LỜI THẬT CỦA ĐỨC 
CHÚA TRỜI KHÔNG?
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SỰ SIÊU NHIÊNSự Siêu Nhiên

Mác 16:17-18

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy Danh Ta mà trừ quỉ; 
dùng tiếng mới mà nói; 

Họ sẽ bắt rắn trong tay; Và nếu họ uống giống chi độc, cũng chẳng 
hại gì; Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ được lành.

Bây giờ, hãy nhìn xem thưa các bạn, hãy nghĩ về 
Vua George của nước Anh, khi ông được chữa lành 
khỏi bệnh đa xơ cứng, khi chúng ta đã cầu nguyện 
cho ông. Hãy nghĩ về Florence Nightingale, (bà của 
cô, người sáng lập Hội Chữ Thập Đỏ), còn khoảng 
sáu mươi cân Anh, nằm hấp hối với bệnh ung thư 
tá tràng dạ dày, nằm đó sắp chết. Một con chim bồ 
câu nhỏ bay vào bụi cây ở đó và Thánh Linh của 
Đức Chúa Trời đến và phán, “CHÚA PHÁN NHƯ 
VẬY, cô ấy sẽ sống.” Và cô cân nặng một trăm năm 
mươi lăm cân với sức khỏe hoàn hảo.
Hãy nghĩ về Thượng nghị sĩ Upshaw phải ngồi 
trong ghế và giường từ năm nầy đến năm khác, 
trong sáu mươi sáu năm. Và ngay trong chốc lát 
đã đứng dậy trên đôi chân của mình, chạy khắp 
tòa nhà, chạm những ngón chân cái, đã đi được 
hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.
Cứ suy nghĩ về hàng ngàn hàng vạn người đã được 
chữa lành. Tại sao chúng ta ngồi ở đây cho đến 
chết? Chúng ta hãy làm điều gì đó về việc ấy.

Hãy có đức tin nếu bạn bị đau hay có nhu cầu. Kinh 
thánh nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày 
nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, vậy nếu 
Ngài đã có thể thi hành phép lạ cách đây hai ngàn 
năm, thì Ngài có thể làm giống như vậy ngày hôm 
nay. Ngài đã hứa với chúng ta rằng chúng ta được 
chữa lành, nếu chúng ta chỉ tin mà thôi.

Tất cả chúng ta đều có thể lật ra các trang trong Kinh 
Thánh và thấy rằng Đức Chúa Trời thi hành những 
phép lạ: Môi-se đã phân rẽ Biển Đỏ, Ê-li gọi nạn đói 
đến, Chúa Jêsus bước đi trên mặt nước, và các môn đồ 
chữa lành người đau. 

Có hàng ngàn các sự kiện phép lạ được ghi lại trong 
Kinh Thánh. Nếu Đức Chúa Trời làm chứng với những 
dấu kỳ và phép lạ, thì những phép lạ của Ngài ngày 
nay ở đâu? Ngài có thể chữa lành bệnh ung thư giống 
như Ngài đã chữa lành bệnh phung trong Kinh Thánh 
không? Còn bệnh AIDS và bệnh sốt rét thì sao? Ngài 
vẫn có thể thi hành phép lạ không? Vâng, Đức Chúa 
Trời vẫn thi hành những phép lạ và những dấu hiệu nầy 
đi theo những kẻ nào tin. 

Giăng 14:12

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các 
ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm 
việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn 
hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta.
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Tris 
Griffin đi đến phòng khám của bác sĩ vào đầu năm 2013 vì bệnh đau lưng mà bà sợ có 
thể là một sự xảy ra lại của sự tranh chiến với bệnh ung thư của bà. Sự chụp cộng hưởng 
từ não MRI đã cho thấy một “sự cắt bỏ động mạch chủ” trong tim của bà, mà dẫn đến bác 
sĩ làm xét nghiệm xa hơn và lên thời khóa biểu mổ khẩn cấp ngày hôm sau. Đường đi qua 
tim trong hình ảnh là một chỗ nứt rõ ràng mà có nghĩa là hầu như cái chết chắc chắn và 
nhanh chóng nếu nó bị cắt đứt.

Florence 
Nightingale, 
Người bà con xa với nữ 
y tá nổi tiếng, bị ung 
thư dạ dày giai đoạn 
cuối. Bà đã gởi bức ảnh 
này như một lời yêu cầu 
khẩn thiết để được cầu 
nguyện cho trước khi 
bệnh ung thư cuối cùng 
lấy đi mạng sống của 
bà. Như bạn có thể thấy, 
bà ở trong tình trạng 
hấp hối trước khi Chúa 
Jêsus chữa lành bà vào 
năm 1950. Bức ảnh kế 
tiếp được chụp sau khi 
bà được chữa lành và 
được gởi đến như một 
lời làm chứng rằng Đức 
Chúa Trời vẫn chữa lành 
người đau.

William D. 
Upshaw  
Phục vụ tám năm ở Hạ 
nghị Viện Hoa Kỳ và 
tranh chức tổng thống 
vào năm 1932. Một tai 
nạn nông trại làm ông bị 
liệt khi còn là đứa trẻ, 
và ông đã sống 66 năm 
trên cặp nạng hay trong 
chiếc xe lăn. Vào năm 
1951, ông hoàn toàn 
được chữa lành và bước 
đi hoàn toàn trong phần 
còn lại của đời ông.
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Ngày kế tiếp, sau khi những người tin cầu nguyện cho bà, các bác sĩ kiểm tra nội soi CT để 
xác định vị trí của chỗ nứt trước khi giải phẫu. Lần này, những hình ảnh cho thấy trái tim 
khỏe mạnh hoàn toàn. Bị làm cho bối rối, bác sĩ phẫu thuật nói với Bà Griffin, “Tôi không 
biết điều gì để nói với bà. Bà đã có một cuộc giải phẫu động mạch chủ, nhưng bây giờ tất 
cả chứng cớ đã biến mất.” Ông chỉ cho bà thấy những hình ảnh trước khi cầu nguyện, và 
rồi sau đó. “Bà tự do ra về, và nhân đây, cũng không có dấu hiệu ung thư. Bà ở trong tình 
trạng sức khỏe hoàn hảo.”

(bên trái) Mũi tên của bác sĩ chỉ đến động 
mạch chủ, là chỗ tối, vùng hình tròn ở 
giữa tấm hình. Đường chéo xuyên qua 
nó là chứng phình mạch, hay “sự cắt ra” 
của động mạch chủ, mà đòi hỏi phải mổ 
lập tức và dẫn đến cái chết nếu nó vỡ. (ở 
trên) Một sự chụp bằng máy cắt lớp lần 
thứ hai được chụp vào ngày kế tiếp. Chỗ 
cắt ra hoàn toàn biến mất và không bao 
giờ trở lại.

Tham Khảo
Thi Thiên 103:2-3 
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen CHÚA, Chớ quên các ân huệ của Ngài: 
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi;

Ê-Sai 53:5
Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương: Bởi sự sửa phạt 
Người chịu chúng ta được bình an; và bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.

Mác 16:17
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy Danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;

Lu-ca 17:6
Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy 
rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời các ngươi.

Giăng 14:12
Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng 
làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha Ta. 

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5
Vì đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng 
bằng quyền phép, ở trong Đức Thánh Linh, và trong sức mạnh của sự tin quyết nữa; Vì anh em 
biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em vì lợi ích của anh em là thế nào. 

Hê-bơ-rơ 2:3-4 
Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được; là sự cứu rỗi 
Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta;
Đức Chúa Trời cũng làm chứng với các kẻ đó, dùng những dấu kỳ sự lạ, và đủ thứ phép 
mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh, mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra?

Hê-bơ-rơ 13:8 
Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

Gia-cơ 5:15
Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, 
cũng sẽ được tha.

I Phi-e-rơ 2:24
Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, 
được sống cho sự công bình: lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.
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Ngày nay có hàng ngàn giáo phái khác nhau trên thế 
giới. Mỗi tôn giáo đều lên án tôn giáo khác, song tất cả 
họ đều hứa sự cứu rỗi qua giáo phái của họ. Làm thế 
nào chúng ta biết giáo phái nào để chọn?

Nếu chúng ta chọn giáo hội Công giáo, thì chúng ta 
chấp nhận sự cầu bầu của các thánh, là điều không gì hơn 
là cầu nguyện với các thần tượng. Kinh Thánh dạy, “Vì 
chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo 
ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus 
Christ, là người;” (I Ti 2:5). Linh mục được gọi là “Cha” 
là điều bị Chúa Jêsus cấm trong Ma-thi-ơ 23:9: “Cũng 
đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình: vì các ngươi chỉ 
có một Cha, là Đấng ở trên trời.” Hội Phúc Âm Ngũ Tuần 
bảo chúng ta nói tiếng lạ là chứng cớ ban đầu của Đức 

SỰ PHÁN XÉTSự Phán Xét

Thánh Linh, trong khi Phao-lô nói, “Dầu tôi nói được 
các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu 
thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên, hay là chập chỏa vang 
tiếng.” (I Cô-rinh-tô 13:1)  
Hầu hết tất cả các giáo phái nhanh chóng bảo chúng 
ta rằng nhiều điều trong Kinh Thánh bị diễn giải sai 
trật, sai lạc trong khi dịch, hay là không áp dụng cho 
thế giới ngày nay. Vậy, chúng ta được cho là tin Kinh 
Thánh hay tin giáo lý giáo phái? Đức Chúa Trời sẽ 
dùng điều gì như là tiêu chuẩn để đoán xét?

Nếu tôi hỏi một người Công giáo ở đây tối nay, 
“Anh nghĩ Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian bằng 
điều gì?” Người Công giáo sẽ nói, “Bằng Giáo hội 
Công giáo.” Được rồi, vậy thì Giáo hội Công giáo 
gì? Bây giờ họ có Công giáo La-mã, Chính thống 
Hi-lạp, và nhiều giáo hội của họ. Sẽ là Giáo hội 
Công giáo nào? Tín đồ Lutheran nói, “Bởi chúng 
tôi,” thế thì anh em Báp-tít bị loại ra. Và thế thì nếu 
chúng ta nói, “Bởi Báp-tít,” thì anh em Ngũ Tuần 
bị loại ra. Vậy sẽ có một sự lộn xộn như vậy, không 
người nào biết điều gì để làm; vì vậy Ngài không hề 
hứa đoán xét thế gian bằng giáo hội.
Ngài đã hứa sẽ đoán xét thế gian bởi Đấng Christ, 
và Đấng Christ là Lời. Và Kinh Thánh là những gì 
sẽ đoán xét thế gian, mà là Đức Chúa Jêsus Christ 
hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề 
thay đổi.

Thi Thiên 96:13 

Trước Mặt CHÚA: Vì Ngài Đến, Vì 
Ngài Đến Để Đoán Xét Thế Gian: 
Ngài Sẽ Lấy Sự Công Bình Đoán 
Xét Thế Gian, Dùng Lẽ Thật Ngài 
Mà Đoán Xét Muôn Dân.
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Tham Khảo
Giăng 1:1
Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.

Giăng 1:14 
Và Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, (chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật 
như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha,) đầy Ơn và Lẽ thật.

Giăng 5:22
Vì Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con:

Giăng 12:48
Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi: lời Ta đã rao giảng, chính 
lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 

Ê-phê-sô 1:5-7
Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo 
ý tốt của Ngài, 
Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu 
dấu của Ngài! 
Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc qua huyết Ngài, được tha tội, theo sự 
dư dật của ân điển Ngài, 

Ê-phê-sô 2:5-8
Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, 
(ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu;) 
Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus 
Christ: 
Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng 
ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu; điều đó không phải đến từ anh em: bèn là 
sự ban cho của Đức Chúa Trời:

I Giăng 1:7
Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao 
thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng 
ta. 

Khải Huyền 22:18-19
Vì tôi ngỏ cho mọi người nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, 
thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy: 
Và nếu kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần 
họ ra khỏi sách sự sống, và thành thánh, và những việc mà đã chép ra trong sách nầy.
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Công Vụ 2:38

Lúc đó Phi-e-rơ nói với họ rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân 
Danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-têm để được tha tội 
mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Rõ ràng, phép báp-têm rất quan trọng, nhưng vấn đề 
là chúng ta chịu phép báp-têm cách nào? Có một phép 
báp-têm đúng đắn, hay sẽ làm bất cứ báp-têm nào 
cũng được? Nếu bạn tin Kinh Thánh, thì, VÂNG, có 
một phép báp-têm đúng đắn. 
Hầu hết các giáo hội làm phép báp-têm nhân danh 
Cha, Con, và Thánh Linh, nhưng phép báp-têm nầy 
không đúng theo Kinh Thánh. 
Trong Công-vụ 19, có một số người đã tin nơi Chúa 
Jêsus Christ, nhưng chưa nhận lãnh Thánh Linh vào 
trong lòng họ. Sứ đồ Phao-lô biết cách đúng đắn để 
nhận lãnh Thánh Linh, vì vậy người hỏi họ, “Vậy thì 
anh em đã chịu phép báp-têm nào?” Và họ trả lời rằng, 
“Phép báp-têm của Giăng.” (Công-vụ 19:3) Phao-lô thấy 
rằng họ không chịu phép báp-têm theo mạng lịnh của 
Phi-e-rơ trong Công vụ 2:38, vì vậy người dạy họ chịu 
phép báp-têm lại trong Danh Chúa Jêsus. Rồi, như đã 
hứa, họ đã nhận lãnh Thánh Linh.

DANHDanh

Mác 16:16

Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ 
được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị 
đoán phạt.
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Vậy, tại sao các môn đồ làm phép báp-
têm nhân Danh Chúa Jêsus trong khi 
Chúa Jêsus, chính Ngài, đã bảo họ làm 
phép báp-têm nhân Danh (không phải 
“những cái tên”) của Cha, và của Con, 
và của Thánh Linh? (Ma-thi-ơ 28:19) Họ 
đã phạm sai lầm chăng? Không! Họ đã 
làm chính xác như họ đã được chỉ dạy. 
Khi bạn đọc bài này, suy nghĩ về tên 
mình. Bạn là người con phải không? 
Tên bạn là, “Con” chăng? Bạn là người 
mẹ phải không? Tên bạn là, “Mẹ” 
chăng? Dĩ nhiên là không, những từ đó 
là những tước hiệu đơn giản. Bạn có 
một cái tên thật sự, và Đức Chúa Trời 
cũng vậy. 
Đây là câu trả lời:

Và không có chuyện trong Kinh Thánh như người 
nào chịu phép báp-têm nhân danh Cha, Con, Thánh 
Linh; bởi vì không có việc như vậy. Cha không phải 
là tên; và Con không phải là tên; và Thánh Linh 
không phải là cái tên; nhưng Tên của Cha, Con, 
Thánh Linh là Chúa Jêsus Christ.

Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời! Ngài là Cha, 
Con, và Thánh Linh. 
Nếu bạn đang tìm kiếm Thánh Linh và tự hỏi tại sao 
Chúa chưa ban nó cho bạn, thế thì bạn có thể muốn 
tự hỏi câu hỏi mà Phao-lô đã hỏi, “Vậy thì anh em đã 
chịu phép báp-têm nào?”

Tham Khảo
Ma-thi-ơ 28:19
Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Cha, Con, và Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  
[Danh của Cha là gì? Danh của Con là gì? Danh của Thánh Linh là gì?]
Mác 16:16
Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. 
Giăng 5:43
Ta đã nhơn danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận lấy Ta: Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình 
mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. [Nếu Ngài đến nhơn Danh Cha Ngài, thì Danh Ngài là gì?]
Giăng 10:30
Ta với Cha là một.
Giăng 12:45
Còn ai thấy Ta, là thấy Đấng đã sai Ta đến. 
Giăng 14:8-9
Phi-líp thưa rằng, Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. 
Đức Chúa Jêsus phán với người rằng, Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết 
Ta sao? Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha; Sao ngươi lại nói rằng, Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 
Giăng 20:27-28
Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng, Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay Ta, cũng 
hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn Ta: chớ cứng lòng, song hãy tin.
Thô-ma trả lời và thưa cùng Ngài rằng, Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.
Công Vụ 2:38-39
Phi-e-rơ trả lời rằng, Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp-
têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức 
là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
Công Vụ 4:12
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác: vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài 
người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Công Vụ 8:12
Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời, và danh 
Đức Chúa Jêsus Christ, cho mình, thì cả đàn ông đàn bà, đều chịu phép báp-têm.
Công Vụ 19:3-6
Người lại hỏi họ: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào? Và họ trả lời rằng: Phép báp-têm của 
Giăng. 
Lúc ấy Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin 
Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus Christ. 
Họ nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhơn danh Đức Chúa Jêsus. 
Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên họ, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ; cho nói tiếng ngoại quốc 
và lời tiên tri.
Ê-phê-sô 4:5
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm,
Cô-lô-se 3:17
Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus, mà làm mọi điều, nhờ 
Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha.
I Giăng 5:7
Vì có ba đấng làm chứng trên trời, Cha, Lời, và Thánh Linh: và ba nầy là một. 
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Sẽ đến một ngày khi mỗi chúng ta, dù là Cơ-đốc nhân 
hay không, sẽ thấy chính xác điều gì phía bên kia bức 
màn thời gian. Kinh Thánh hứa Sự sống Đời đời với 
một số người, và với những người khác, nó hứa sự 

đoán phạt. Mỗi con người qua lịch sử chắc 
chắn đã tự hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra với tôi 

khi tôi chết?” 
Trước đây đã lâu đã từng có một 

Kinh Thánh để đọc, tiên tri Gióp 
nhìn xem thiên nhiên. Ông nói 
chuyện về hi vọng của một cây, 
cách nó bị đốn xuống và chết, 
tuy nhiên qua hơi nước, nó sẽ 
bật dậy trở lại với sự sống và 
đâm chồi mới. Gióp biết rằng 
một người, giống như cây cối, 
sẽ sống lại: 

Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? 
Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng 
tôi được buông thả.
Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại: Chúa sẽ đoái đến công 
việc của tay Chúa.
Vì bây giờ, Chúa đếm các bước tôi: Chúa há chẳng 
xem xét các tội lỗi tôi sao? (Gióp 14:14-16)

Gióp có thể không có Kinh Thánh để đọc, nhưng ông 
biết rằng Đức Chúa Trời một ngày nào đó sẽ làm 
ông sống lại từ mồ mả khi Đấng Cứu Chuộc của loài 
người đến. 

Ôi, Chớ chi các lời tôi đã biên chép! Ước gì chúng 
được in trong một quyển sách!
Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì, mà khắc nó trên 
đá lưu đến đời đời.
Còn tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, và 
đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất:
Và dù sau khi da tôi tức thân xác nầy, đã bị tiêu hủy, 
nhưng trong xác thịt này tôi sẽ thấy Đức Chúa 
Trời: (Gióp 19:23-26)

Đấng tiên tri đang nói về Chúa Jêsus và sự sống lại của 
dân Ngài. Bởi sự khải thị Gióp đã biết rằng dầu thân 
thể chúng ta có thể hoàn toàn tàn lụi đi, nhưng Chúa 
Jêsus sẽ khôi phục xác thịt chúng ta. Và với đôi mắt 
của chính mình, chúng ta sẽ thấy Chúa Đến. Tất cả dân 
của Chúa mong thấy ngày vinh hiển đó.

ĐỜI SAUĐời Sau

Giăng 5:28-29

Chớ ngạc nhiên về điều nầy: vì 
giờ đến, khi mọi người ở trong 
mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài,

và ra khỏi; ai đã làm lành thì 
sống lại để được sống; ai đã làm 
dữ thì sống lại để bị xét đoán. 
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Tuy nhiên, thật chắc chắn như có Đức Chúa Trời tồn 
tại, thì cũng có ma quỷ; và thật chắc chắn như có 
Thiên đàng, thì cũng có địa ngục. Giải thưởng cao 
hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Sứ đồ Phao-lô nói 
rằng, “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.” (I Cô 2:9)

Tâm trí của chúng ta không thể hiểu được Thiên đàng 
vĩ đại thế nào, và họ cũng không thể hiểu được địa 
ngục kinh khủng như thế nào. Chúa Jêsus phán bảo 
chúng ta rằng địa ngục rất kinh khủng đến nỗi sẽ tốt 
hơn nếu chúng ta cắt đi một chi thể của thân mình còn 
hơn là liều lĩnh đi vào nơi kinh khiếp đó.

Và nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi: 
thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa 
xuống địa ngục, vào trong lửa sẽ chẳng hề tắt: (Mác 9:43)

Vậy ai sẽ đi lên Thiên đàng? Và ai sẽ đi xuống địa 
ngục? Đó là một ý nghĩ đáng buồn, nhưng Chúa Jêsus 
phán rằng hầu hết dân chúng sẽ không nhận lãnh phần 
thưởng mà Ngài muốn ban cho: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa 
rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó 
cũng nhiều: Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, 
kẻ kiếm được thì ít. (Ma-thi-ơ 7:13-14)

Chúa Jêsus cũng phán, “Chẳng phải hễ những kẻ nói 
cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào 
nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn 
của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều 
người thưa cùng Ta rằng, Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi 
chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân 

danh Chúa mà đuổi quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà 
làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy Ta sẽ phán rõ ràng cùng 
họ rằng, Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao 
giờ: hãy lui ra khỏi Ta.” (Ma-thi-ơ 7:21-23)

Chỉ vì một người tuyên bố Cơ-đốc giáo không có 
nghĩa là người ấy được cứu. Vì thế, đây là câu hỏi 
rõ ràng trong tâm trí chúng ta: Làm thế nào tôi nhận 
lãnh Sự sống Đời đời? Chúa Jêsus ban cho chúng ta 
một câu trả lời đơn giản: Quả thật, quả thật, Ta phán 
cùng các ngươi, Ai nghe Lời Ta, mà tin Đấng đã sai 
Ta, thì được sự sống đời đời, và sẽ không đến sự phán 
xét; song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. (Giăng 5:24)

Đáng tiếc thay, có quá ít người trên thế gian ngày hôm 
nay muốn dành thì giờ bận rộn của mình để nghe Lời 
Chúa. Và thậm chí có ít người hơn muốn tin Lời một 
khi họ đã nghe nó. 

Các giáo hội bảo chúng ta hãy là một người tốt, suy 
nghĩ tích cực, không nói dối, lừa đảo, hay trộm cắp, 
và chúng ta sẽ lên Thiên đàng. Họ không hiểu rằng địa 
ngục sẽ đầy những người mà dường như sống đời sống 
tốt đẹp. Thực ra là chúng ta sẽ không lên Thiên đàng 
bởi vì những việc làm công bình của chúng ta hay là 
vì chúng ta là một thành viên của giáo hội nào đó. Chỉ 
có một con đường duy nhất đi đến Sự sống Đời đời, và 
đó là qua Chúa Jêsus Christ. Ngài dạy chúng ta rằng 
chúng ta phải TIN Lời Ngài, là Kinh Thánh. Nếu không 
thì, làm sao chúng ta có thể được cứu? 

Khi ngày phán xét đến cho bạn, bạn sẽ nghe, “Hãy đến, 
hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận 



21

lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng 
nên thế gian,” (Ma-thi-ơ 25:34) hay bạn sẽ nghe, “Hỡi kẻ bị 
rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho 
ma quỉ và những quỷ sứ của nó”? (Ma-thi-ơ 25:41)

Khi mắt bạn đọc qua những lời này, bạn có một lựa 
chọn: Bạn sẽ chọn tin Lời của Đức Chúa Trời không? 

Bạn sẽ sống đời đời ở đâu?

Tham Khảo
Gióp 14:12-16
Cũng vậy loài người nằm, rồi không hề chỗi dậy: người chẳng hề thức dậy, cho đến khi không còn 
các từng trời nữa, cũng chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình.
Ôi ước gì Chúa giấu tôi trong âm phủ, che khuất tôi, cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, định 
cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi! 
Nếu một người chết, có sống lại chăng? Trọn những ngày lao khổ nhọc nhằn tôi sẽ đợi chờ, cho 
đến chừng tôi được biến đổi.
Chúa sẽ gọi, và tôi sẽ thưa lại: Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa. 
Vì bây giờ Chúa đếm các bước tôi: Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao?
Gióp 19:23-26
Ôi chớ chi các lời tôi đã được biên chép! Ôi ước gì chúng được in trong một quyển sách! 
Chớ gì chúng được lấy cây viết bằng sắt và chì, mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời! 
Vì tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, và đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất: 
Và dù sau khi da tôi tức thân xác nầy bị tiêu hủy, nhưng ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời: 
Ma-thi-ơ 7:21-23
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên 
đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 
Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân 
danh Chúa mà nói tiên tri sao? và nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà 
làm nhiều phép lạ sao? 
Và khi ấy Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, 
hãy lui ra khỏi Ta.
Ma-thi-ơ 22:14
Vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.
Giăng 3:16-17
Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin 
Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. 
Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu; nhưng 
hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà có thể được cứu.
Giăng 5:24
Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống 
đời đời, và không đến sự phán xét; song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 
I Cô-rinh-tô 2:9
Song le, như 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.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Hỡi anh em, nhưng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ 
buồn rầu, như những người khác không có sự trông cậy. 
Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem 
những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 
Vì nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, rằng chúng ta là kẻ sống và còn ở 
lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình 
Chúa ở trên trời giáng xuống: bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết:
Kế đến chúng ta là kẻ sống và còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với họ giữa đám mây, tại 
nơi không trung mà gặp Chúa: như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 
Thế thì anh em hãy dùng những lời nầy mà yên ủi nhau.
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Sáng Thế Ký 3:6-7

Và khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và 
quí vì để mở trí khôn, nàng bèn hái ăn, rồi trao cho chồng cũng ở 
đó với nàng; và chồng đã ăn.

Bấy giờ mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ; bèn lấy 
lá cây vả khâu lại, làm khố che thân.

Sáng Thế Ký 3:14-15

Và CHÚA là Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, Vì mầy đã làm 
điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, và các loài 
thú đồng; mầy sẽ bò bằng bụng, và ăn bụi đất trọn cả đời mầy: 

Và Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng 
dõi người nữ nghịch thù nhau; nó sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy 
sẽ cắn gót chân người.

TỘI LỖI NGUYÊN THỦYTội Lỗi Nguyên Thủy

Sáng Thế Ký 3:1

Bấy giờ trong các loài thú ngoài 
đồng mà CHÚA là Đức Chúa Trời 
đã làm nên, có con rắn là giống 
quỉ quyệt hơn hết. Và nó nói cùng 
người nữ rằng, Nhưng mà, Đức 
Chúa Trời há có phán dặn, các 
ngươi không được phép ăn mọi 
trái cây trong vườn sao?

Đây là tội lỗi đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh. 
Quỉ quyệt nhất trong tất cả các loài thú, là con rắn, 
“dụ dỗ” Ê-va ăn một miếng trái cấm. Nàng ăn nó 
và rồi trao cho chồng nàng, điều này đã gây cho họ 
nhận biết rằng họ lõa lồ. 

Những câu hỏi rõ ràng là: Làm sao con rắn có 
thể nói được? Một trái táo có liên quan gì 
đến tình trạng lõa lồ? Và, dòng giống 
con rắn phù hợp trong tất cả điều 
này ở đâu? 

Kinh Thánh nói con rắn là giống 
“xảo quyệt” nhất trong tất cả 
các loài thú. Nó giống như con 
người, nó có thể đi được, nói 
chuyện, và thậm chí có sự trò 
chuyện thông minh. Sau khi 
nó đã cám dỗ vợ của A-đam, 
Đức Chúa Trời đã rủa sả nó 
làm con rắn, nhưng không 
phải như trước khi tai họa 
được thực hiện và hạt giống 
được trồng. 

Kinh Thánh nói trong Sáng thế 
ký 3:15 rằng con rắn có một dòng 
giống, và Đức Chúa Trời đặt sự thù 
nghịch giữa hai dòng dõi. Rõ ràng, 
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dòng giống con rắn pha trộn vào dòng dõi xác thịt 
của Ê-va trước khi phân rẽ. Làm sao tất cả điều đó 
có thể là kết quả của việc ăn trái táo? Thế thì, vài 
câu sau, “A-đam gọi vợ mình là Ê-va; vì bà là mẹ của cả 
chúng sinh.” Để ý rằng A-đam không phải là cha của 
cả chúng sinh. 

Có “những trái” khác nhau trong Kinh Thánh. Dĩ 
nhiên, có trái theo nghĩa đen, giống như trái táo, mà 
trồng và được tiêu thụ để ăn. Cũng có trái liên quan 
đến các công việc của chúng ta, nó là những công việc 
xác thịt như nông trại và kinh doanh, hay những công 
việc thuộc linh như thi hành những phép lạ và giảng 
Phúc âm. Rồi, có bông trái của tử cung, mà nhắc đến 
sự thụ thai và sanh con.

Việc ăn trái cây theo nghĩa đen cho A-đam và Ê-va sự 
hiểu biết rằng họ bị lõa lồ không? Hay là, nó phải có 
sự quan hệ thể chất giữa người nam và người nữ cho 
họ để hiểu tại sao họ nên che phủ các bộ phận nào đó 
của thân thể họ?

Điều gì thật sự đã xảy ra trong Vườn ngày đó gây cho 
cả nhân loại sa ngã?

Vì Dòng dõi người nữ theo nghĩa đen là Đức Chúa 
Trời đã tự tái tạo chính mình Ngài trong xác thịt 
con người, vì vậy dòng dõi của con rắn hiểu theo 
nghĩa đen là Sa-tan đã tìm cách để chính nó có thể 
mở một cánh cửa vào trong nhân loại. Thật không 
thể được cho Sa-tan (vì nó chỉ là một thần linh 
ĐƯỢC TẠO NÊN) tự tái tạo nó theo cách mà Đức 

Chúa Trời đã tái tạo chính mình Ngài, vì thế Sáng 
thế ký mô tả cách mà ma quỷ tạo ra dòng dõi của 
nó và đưa vào hoặc tự thâm nhập vào trong nhân 
loại. Cũng hãy nhớ rằng Sa-tan được gọi là “con 
rắn.” Chúng ta đang nói về hậu tự hoặc sự thâm 
nhập vào trong nhân loại của nó. 

Trước khi A-đam từng có quan hệ xác thịt với 
Ê-va, con rắn đã biết bà trước ông. Và kẻ được 
sanh ra là Ca-in. Ca-in đã thuộc về (sanh ra là, 
được sanh ra thuộc về) “Kẻ Thuộc về Ma Quỉ,” 
I Giăng 3:12.

…Sự thật của vấn đề là Ê-va đã mang trong tử 
cung bà HAI đứa con trai (song sinh) từ sự thụ 
thai RIÊNG BIỆT. Bà đã mang thai song sinh, với 
sự thụ thai Ca-in trước sự thụ thai của A-bên.
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Tham Khảo
Sáng Thế Ký 3:6-7
Và khi người nữ thấy trái của cây đó coi bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quí vì để mở trí khôn, bèn 
hái ăn, rồi trao cho chồng cũng ở đó với nàng; và chồng đã ăn.
Bấy giờ mắt hai người đều mở ra, và họ biết rằng mình lõa lồ; và họ bèn lấy lá cây vả khâu lại, 
làm khố che thân.
[Làm thế nào họ biết họ lõa lồ từ việc ăn một miếng trái cây?]

Sáng Thế Ký 3:13-15
Và CHÚA là Đức Chúa Trời phán cùng người nữ, Ngươi đã làm gì vậy? Người nữ thưa, Con rắn 
dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi.
Và CHÚA là Đức Chúa Trời bèn phán cùng con rắn, Bởi vì mầy đã làm điều nầy, mầy bị nguyền rủa 
hơn mọi súc vật và mọi thú đồng; mầy sẽ bò bằng bụng, và mầy sẽ ăn bụi đất trọn cả đời mầy:
Và Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa mầy và người nữ, và giữa dòng dõi mầy và dòng dõi người 
nữ; nó sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
[Con rắn ấy đã có một dòng giống. Rõ ràng, điều này không liên quan đến một con rắn.]

Sáng Thế Ký 3:20 
A-đam gọi vợ là Ê-va; bởi vì nàng là mẹ của cả chúng sinh.
[Tại sao A-đam không được gọi là cha của cả chúng sinh?]

Sáng Thế Ký 4:1-2
Và A-đam ăn ở với Ê-va vợ mình; người thọ thai, sanh Ca-in, và nói rằng, Nhờ CHÚA giúp đỡ, 
tôi mới sanh được một người.
Và nàng lại sanh em người là A-bên. Và A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm 
ruộng.
[Mọi sự sống đến từ Đức Chúa Trời, dù thọ thai hợp pháp hay bất hợp pháp. Sa-tan không 
thể tạo dựng nên sự sống.]

Lu-ca 3:38
Mà là con của Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đam, A-đam là con của Đức Chúa Trời. 
[Ca-in con đầu lòng trong dòng dõi của A-đam ở đâu?]

I Giăng 3:12
Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, và đã giết em mình. Và vì sao người giết đi? Bởi vì 
việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình.
[Đức Chúa Trời đã tạo nên A-đam theo hình ảnh của chính Ngài. Sự độc dữ của Ca-in đến 
từ đâu, và sự công bình của A-bên đến từ đâu? Những thuộc tính của họ được thừa hưởng 
từ cha của họ.]

Giu-đe 1:14
Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, cũng đã nói tiên tri về những người nầy, 
rằng: Kìa, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh của Ngài,
[Không nơi nào trong Kinh thánh nói Ca-in là dòng dõi của A-đam.]
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NGÀY ĐÁNG SỢ CỦA CHÚANgày Đáng Sợ Của Chúa

Ma-la-chi 4:1

Vì, nầy, ngày đến, sẽ cháy như 
một lò lửa…

Ma-la-chi 4:5-6

Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước khi 
ngày lớn và đáng sợ của CHÚA chưa đến:

Và người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái 
trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

Sách cuối cùng của Cựu Ước hứa hẹn sự hủy diệt thế 
gian. Nhưng trước sự kết thúc, tiên tri Ê-li được tiên 
đoán sẽ trở lại và giới thiệu đấng Mê-si. Một số người 
nói rằng Giăng Báp-tít làm ứng nghiệm lời tiên tri này. 

Hai ngàn năm trước, người Do-thái trông đợi Đấng 
Mê-si sẽ đến. Họ biết rằng Ma-la-chi đã nói tiên tri một 
người có thần của Ê-li sẽ giới thiệu Đấng Mê-si với họ. 
Nhưng khi Giăng Báp-tít đến, người chẳng phải như 
Ê-li mà họ trông đợi vốn phải có. Khi họ chất vấn Chúa 
Jêsus về lý do Ê-li đã không đến trước, Ngài phán rõ 
ràng với họ rằng Giăng là sự làm trọn của lời tiên tri 
đó rồi: “Và nếu các ngươi muốn chấp nhận nó, thì đây là 
Ê-li, là đấng đã phải đến.”
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Chỉ có một nhóm nhỏ của dân sự tin nhận sự khải thị 
nầy. Với hầu hết các nhà lãnh đạo tôn giáo, Giăng 
không gì hơn là một người chỉ trích quá khích về các 
tổ chức của họ. Không chỉ họ không nhận biết thần 
của Ê-li, nhưng tệ hơn, họ cũng đã bỏ qua sự Đến của 
Đấng Christ.
Vậy Giăng Báp-tít làm ứng nghiệm lời tiên 
tri của Ma-la-chi không? Không hẳn vậy.
Trước hết, thế gian chưa “cháy như một lò lửa” cho 
đến lúc này, vì vậy chúng ta biết rằng ít nhất một 
phần của Ma-la-chi 4 chưa xảy ra. Phần khác của 
Kinh Thánh mà chưa được Giăng làm trọn là, “làm 
cho lòng con cái trở lại cùng cha.” Và, Chúa Jêsus, 
chính Ngài, đã nói tiên tri rằng Ê-li sẽ (tương lai) đến 
và khôi phục mọi sự. (Ma-thi-ơ 17:11)  
Do đó chúng ta nên trông đợi Ê-li trước khi 
Đấng Christ Tái Lâm!  
Bây giờ, trong thời hiện đại nầy, đã đến lúc cho sự Tái 
Lâm của Chúa Jêsus. Một lần nữa, chúng ta được hứa 
rằng thần của Ê-li sẽ giới thiệu Ngài với chúng ta theo 
như Ma-la-chi 4. Nhưng nhóm người nào sẽ nhận biết 
Ê-li khi người đến? Chỉ những ai trông đợi người.   
Những Lời nầy của Chúa và Đấng Cứu rỗi chúng ta 
đến với tâm trí khi chúng ta nghĩ về lời tiên tri của 
Ma-la-chi dành cho những giờ phút kết thúc này: 

Nhưng Ta phán cùng các ngươi rằng: 
Ê-li Đó đã đến rồi, mà người ta không 
nhận biết người… Ma-thi-ơ 17:12



33

Điều gì xảy ra nếu chúng ta bỏ qua sự đến 
nầy của Ê-li? Thế thì chúng ta sẽ bỏ lỡ sự Đến 
lần thứ Hai của Đấng Christ, giống như các 
thầy thông giáo và những người Pha-si-si đã 
bỏ qua sự Đến lần thứ Nhất của Ngài bởi vì họ 
không nhận biết Giăng Báp-tít chăng?

Tham Khảo
II Các Vua 2:15
Và khi các môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: 
Thần Ê-li đổ trên Ê-li-sê. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người.

Ê-Sai 40:3-4
Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng, Hãy chuẩn bị một con đường cho CHÚA, hãy ban bằng đường 
cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta.
Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ được làm 
cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội: [Giăng Báp-tít]

Ma-la-chi 3:1
Nầy, Ta sai sứ giả Ta [Giăng Báp-tít], và người sẽ dọn đường trước mặt Ta: và Chúa, mà 
các ngươi tìm kiếm, sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước, mà các 
ngươi trông mong: Nầy, Ngài sẽ đến, CHÚA vạn quân phán vậy.

Ma-la-chi 4:1-6
Vì, nầy, ngày đến, cháy như lò lửa [chưa xảy ra]; Mọi kẻ kiêu ngạo, đúng vậy, và mọi kẻ làm 
sự gian ác sẽ như rơm cỏ; CHÚA vạn quân phán: Ngày ấy đến, sẽ thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại 
cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.
Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ Danh Ta, thì Mặt Trời công bình sẽ mọc lên cho, trong 
cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.
Và các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác; vì trong ngày Ta làm điều nầy chúng nó sẽ như là tro dưới 
bàn chân các ngươi, CHÚA vạn quân phán vậy.
Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ Ta là Môi-se, mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp, 
tức là những lệ luật và mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên.
Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ của 
CHÚA đến:
Và người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái [Giăng Báp-tít], và lòng con cái trở lại 
cùng cha [Ê-li hiện đại], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

Ma-thi-ơ 11:10
Ấy vì người đó, mà có chép rằng: Nầy, Ta sai sứ Ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho 
con đi. [Ma-la-chi 3:1, Giăng Báp-tít]

Ma-thi-ơ 11:14
Nếu các ngươi muốn nhận biết điều đó, thì đây là Ê-li, là đấng phải đến. [Giăng Báp-tít]

Ma-thi-ơ 17:11-12
Đức Chúa Jêsus trả lời và nói với họ rằng, Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. [Ê-li hiện 
đại]
Nhưng Ta phán cùng các ngươi rằng, Ê-li Đó đã đến rồi, và người ta không biết, song họ lại xử với 
người theo ý muốn mình. [Giăng Báp-tít] Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.

Lu-ca 1:17
Và người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con 
cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình; đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn 
lòng. [Giăng Báp-tít]
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LỜILời

Hê-bơ-rơ 4:12

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời 
sống và linh nghiệm, sắc hơn 
gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi 
chia hồn và linh, cốt và tủy, và 
là lời xem xét tư tưởng và ý định 
trong lòng.

Với rất nhiều giáo lý, giáo phái, và các nhóm tôn giáo 
trong thế giới hiện đại nầy, nơi nào ở trong đó phù hợp 
với tín hữu chân thật? Nếu Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, 
còn ở đây trên trái đất nầy ngày nay, họ sẽ gia nhập 
giáo phái nào? Những phép lạ sẽ vẫn đi theo chức vụ 
của họ hay họ sẽ thú nhận rằng những ngày ấy là quá 
khứ xa xưa? Họ sẽ thỏa hiệp về phép báp-têm không? 
Họ sẽ đi theo giáo lý giáo hội của họ cho dù nó chỉ là đi 
ra khỏi Lời một chút? Họ sẽ tin Kinh Thánh, hay họ sẽ 
tin người Pha-ri-si và Sa-đu-sê của ngày hôm nay?

Hãy tự hỏi chính bạn câu hỏi nầy: Nếu Chúa Jêsus 
Christ ở đây ngày hôm nay, bạn sẽ từ bỏ tất cả để đi 
theo Ngài không? Bạn sẽ tin Lời Ngài không? 

Ngài đã ban cho bạn cơ hội giống như Ngài đã ban cho 
các môn đồ Ngài. Ngài đặt truyền đạo đơn này trong 
tay bạn để chỉ cho bạn quay về với Lời Ngài, Kinh 
Thánh của Ngài. Bạn sẽ thỏa hiệp không?

Thưa quý ông bà, thưa các bạn, quý vị nhận 
biết Đức Chúa Trời trên Trời đã khiến Chúa 
Jêsus Christ sống lại từ kẻ chết, Ngài không 
chết nhưng Ngài sống. Và nếu Ngài giữ Lời 
Ngài với Đa-vít, nếu Ngài giữ lời với Ê-li, nếu 
Ngài giữ lời với Môi-se, nếu Ngài giữ lời với 
dân Hê-bơ-rơ, nếu Ngài giữ lời với—với Đa-
ni-ên, Ngài cũng sẽ giữ nó với quý vị và tôi.
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Bạn muốn biết thêm nữa không? 
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