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Trong đời sống con người cái cần thì nhiều lắm. Có nhiều cái cần không có cũng không 

sao. Nhưng nhiều cái cần bắt buộc phải có, không có là không xong, nó thuộc loại có cần. Không 

khí có cần cho mỗi chúng ta thế mà nhiều lúc chúng ta không cảm thấy. Khi chúng ta bị chứng 

nghẹt thở thì chúng ta hình dung ra ngay không khí và cố tình hít cho được. Nữ hoàng Anh 

Quốc, Ma – ri đệ I (1553 – 1558), một nữ hoàng hiếu sát, có danh là Ma – ri Máu (Bloody Ma – 

ry). Nữ hoàng đã qua đời bỡi chứng nghẹt thở, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã kêu lên một 

lời  thảm khốc: hãy lấy hết những điều ta có và cho ta một chút không khí. 

 Có những nhu cầu thuộc diện có cần mà không có thì ta vẫn có thể dùng ý chí để ức chế 

nhu cầu cho đến khi có. Nhưng ức chế lâu ngày mà vẫn không có cho cái có cần thì con người 

lâm vào tình trạng cố gắng xua đuổi ý tưởng có cần ra khỏi tầm ý thức hầu tâm thần có thể êm 

dịu một phần nào, hoặc bùng nổ khát vọng phải có ngay nên không thèm dùng ý chí nữa, mà cứ 

hành động sao cho có, miễn có là được. 

 Chỉ có con người mới ý thức về “giải thoát” và giải thoát linh hồn là vấn đề có cần. Có 

người cảm thấy con người giống như con tằm, tự nhả tơ trói mình, nhốt mình vào cái kén, rồi lại 

mong cắn kén chui ra để bay lên niết bàn, thiên đàng hay miền cực lạc. Một số người cảm biết về 

thảm họa mà mình sẽ phải chịu nếu không được giải thoát. Cứu rỗi là điều có cần, song cái cần 

lại không có dầu đã thử mọi cách, thôi chi bằng dùng ý chí ức chế chờ kiếp khác, mà cái kiếp 

khác chỉ là ức đoán. Nay đột nhiên có người tuyên bố phương pháp “khai ngộ tức khắc”, giải 

thoát tức thì, cứu rỗi liền tay, thế là cái ức chế bùng nổ, chấp nhận ngay chẳng dùng lý trí thử 

nghiệm, cân nhắc. Tất cả mọi sự kiện đã chứng minh một cách mạnh mẽ con người có cần sự 

cứu rỗi nhưng vẫn không có dầu đã có cho sự có cần. 

 Điều cần có cho sự có cần của con người về sự cứu rỗi thì không thể có từ bất cứ ai trong 

trần thế này như lời Kinh Thánh dạy: “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 

Các Sứ Đồ 4:12). Điều cần có cho sự có cần của con người về sự cứu rỗi thì phải xuất phát từ 

trời, từ Đức Chúa Trời, từ Đấng tạo dựng con người. Đấng đó đã giáng thế làm người để cứu rỗi 

loài người như lời Kinh Thánh minh xác: “Đức Chúa Giê – xu Christ đã đến trong thế gian, để 

cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti – mô – thê 

1:15). Gần hai ngàn năm nay, hằng triệu người đã “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” , đã được 

cứu rỗi hoàn toàn, đến nỗi phải đem cái điều cứu rỗi đã được nghiệm chứng ấy nói cho người 

khác để họ cũng được cứu rỗi như chính mình vậy. Tôi cũng là một người trong số đó. Thế mà lạ 

quá, quý vị vẫn không thể “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” cái điều đã có cho cái có cần của 

quý vị. Điều này chúng tôi không lấy làm lạ vì lời Kinh Thánh đã nói cho chúng tôi biết rằng: 

“người ta không chịu nghe đạo lành… bịt tai không nghe chân lý, mà xây hướng về chuyện 

huyễn” (I Ti – mô – thê 4:3,4). Thật ra quý vị không “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” chỉ vì 

quý vị đã để cho ma quỷ, kẻ đối địch với Đức Chúa Trời, kẻ mưu toan ngăn chặn sự cứu rỗi của 

Đức Chúa Trời ban cho quý vị. Kinh Thánh đã nói rõ hành động của nó như  vầy: “chúa đời này 

(satan) đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng 



Christ (sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho người có tội)” (II Cô – rinh – tô 4:4)  để quý vị 

không “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” và quý vị không có được cái cần có cho cái có cần. 

 Xin quý vị hãy tin vào lời Kinh Thánh và cũng hãy tin vào lời chứng của chúng tôi nữa, 

mời quý vị hãy “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Giê – xu  làm Cứu Chúa của mình, để 

có ngay cái cần có cho sự cứu rỗi có cần của quý vị. 

 Lại có một số người đã nhận được cái cần có, “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa 

Giê – xu làm Cứu Chúa của mình cho sự có cần về sự cứu rỗi. Người “đem lòng tin trọng vẹn mà 

nhận lấy” thì được ngay, rất dễ dàng, nên nhiều người cảm thấy cần có thêm vài điều cần do sức 

người mới là chắc chắn và giá trị về sự cứu rỗi. Họ thêm vào đủ mọi thứ giáo luật và dạy dỗ giáo 

dân cần có đủ mới hy vọng được cứu rỗi. Một số vị đã cố tình quên đi lời Kinh Thánh dạy: “vả, 

ấy là nhờ ân sủng, bỡi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em (cũng 

chẳng phải đến từ giáo hội), bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là việc làm 

đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê – phê – sô 2:8,9). Họ cố tình giải sai ý nghĩa lời Kinh 

Thánh: “nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia – cơ 2:17) và Chúa Giê – 

xu không còn là điều kiện cần và đủ cho sự cứu rỗi đối với ai tin cậy Ngài. Họ đã biến lời CHúa 

Giê –xu phán trên thập tự giá: “mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30) thành lời nói dối. 

 Ôi! Satan mưu cao. Nó giúp cho người ta không nhận ra cái cần có cho cái có cần về sự 

cứu rỗi và khiến cho người ta không “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” Chúa Giê – xu làm 

Cứu Chúa mình. Ôi, satan quỷ quyệt, nó cố tình tạo cho người ta cảm thấy sự cần có đã hoàn tất 

trong Chúa Giê – xu là khiếm khuyết cho cái có cần về sự cứu rỗi của chúng ta để những ai ý 

thức được Chúa Giê – xu là Cứu Chúa cũng không “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”. 

 Thưa quý vị! 

 Chúng ta “đừng để cho quỷ satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết 

mưu chước cua nó” (II Cô – rinh – tô 2:11). Điều cần có cho sự có cần về sự cứu rỗi của chúng 

ta là  Cứu Chúa Giê – xu Christ. Vậy, kính thưa quý vị hãy: “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” 

Ngài hôm nay. 


