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“May vá” không còn là một trong những nữ công của người phụ nữ Việt tại xứ này. May 

thì còn có thể có. Nhưng vá thì tuyệt đối không. Ở xứ này người ta có thể mặc quần áo rách. 

Nhưng chẳng ai mặc quần áo vá. “Áo anh sứt chỉ đường tà” còn hiểu được. Song “quần anh có 

hai miếng vá” thì khó tưởng tượng quá. Ở xứ này, quần áo bị loại bỏ không phải vì cũ rách, mà 

là vì không còn hợp thời trạng. Không còn đúng “mốt”. 

“Mốt” nào cũng được người ta ưa chuộng, chiếu cố, và “mốt” nào cũng bị thời gian đào 

thải. Chiếc áo dài của ta duyên dáng, linh động nhất là hai tà áo. Có thời “mốt” vạt dài gần chấm 

đất. Có thời “mốt” vạt ngắn cũn quá lên đầu gối. Ngắn quá rồi lại dài, dài quá rồi lại ngắn, cứ thế 

mà xoay quần. 

Lòng dạ con người từ nghìn xưa đến nay không hề thay đổi. Không nào cũng “mốt”:… 

“xấu luôn” (Sáng – thế - ký 6:5). Xã hội loài người ngày càng văn minh, con người cải tiến vật 

dụng, kiểu mới, tiện nghi hơn, đẹp hơn. Con người thay đổi cách suy nghĩ, gọi là đổi mới tư duy. 

Con người đang làm cho thế giới nầy thay đổi trong mọi lãnh vực. Duy con người thì thời nào 

cũng vậy. Chỉ thay đổi bề ngoài cho đúng “mốt”, còn bản tánh thì không thể thay đổi. Cải thiện 

con người là điều không tưởng. Lời Kinh Thánh phán: “người Ê – thi – ô – pi (da đen) có thể đổi 

được da mình hay 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). 

Biết bao tôn giáo chuyên dạy con người làm lành lánh dữ, để cải thiện con người. Con 

người muốn làm điều lành chớ. Nhưng chúng ta đành thú nhận như Thánh Phao – lô: “tôi có ý 

muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, 

nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô – ma 7:18,19). Một số người tin rằng con người có 

học thì bản tính phải khá hơn, nên đề ra nhiều phương thức giáo dục con người. Trong các nhà tù 

không thiếu gì những vị học thức uyên thâm. Báo chí đã phanh phui không biết bao nhiêu 

chuyện xấu xa của những người được coi là học thức, đạo đức và có địa vị đáng kính trong xã 

hội. Đầu năm 1990, nhà tỷ phú Alan Bond của Úc – đại – lợi đã bị phá sản và bị kết án gian lận 

thuế má. Alan Bond là con người tài ba, tự hào là con người “không có gì trên trái đất này là 

không làm được”. Alan Bond có rất nhiều luật sư. Alan Bond tiết lộ: “luật sư của tôi không phải 

là người khuyên tôi chuyện nên làm hay không nên làm, mà là người chỉ tôi cách làm hợp pháp 

điều tôi muốn làm phi pháp”. Nhưng Alan Bond lại tuyên bố với báo chí rằng: “Nên nhớ chúng 

tôi luôn luôn là người tuân hành luật pháp và tôn trọng luật pháp hơn ai hết ở xứ sở nầy”. Con 

người luôn luôn tở ra thánh thiện với một bản tánh cố hữu không thiện. Con người có thể sửa 

dung nhan, song không thể sửa bản tính. Ý chí mạnh mẽ có thể ngăn chặn hành động phạm pháp, 

nhưng không thể ngăn chặn phạm pháp trong tư tưởng của con người chúng ta. Con người chúng 

ta tội lỗi, xấu xa. Ai cũng như ai “mọi người đều đã phạm tội” (Rô – ma 3:23), cùng chung một 

“mốt” cả. Chúng ta có quần áo đúng “mốt” để che đậy tấm thân ô trọc. Nhưng chúng ta có “mốt” 

nào để che đậy con người với bản tính xấu xa của chúng ta. 



Sau khi tổ tiên loài người phạm tội. Chính “Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài 

cho vợ chồng A – đam, và mặc cho họ” (Sáng Thế Ký 3:21). Đó là cái “mốt” đầu tiên do Đức 

Chúa Trời ban cho loài người, chẳng những để che đậy tấm thân “lõa lồ” (Sáng Thế Ký 3:7), mà 

còn là dấu hiệu về một lời hứa Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho loài người phạm tội một cái áo 

công nghĩa để phủ che tội lỗi của con người. Chính Đức Chúa Giê – xu Christ là cái áo công 

nghĩa cho loài người tội lỗi. Khi chúng ta cảm biết tội lỗi mình vô phương tẩy sạch như người da 

đen không thể đổi da mình thành trắng, như con beo không thể thay vằn, thì khá tin nhận Đức 

Chúa Giê –xu Christ làm Cứu Chúa của mình. 

Ngài là Cứu Chúa vì Ngài chính là Ngôi Hai Đức Chúa Trời, giáng thế làm người trong 

chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá đền tội 

cho chúng ta. Ngài đã sống cách vinh hiển, phá hủy quyền lực sự chết trên loài người. Ngài đã 

thăng thiên về trời, hoàn tất sứ mạng cứu chuộc loài người. Ngài đã trở nên cái áo công nghĩa 

cho tất cả tội nhân. Ai tin nhận Ngài làm cứu Chúa là “ở trong” Đức Chúa Giê – xu Christ” 

(Giăng 15:4), là “mặc lấy Đức Chúa Giê – xu Christ” (Rô – ma 13:14). Đúng “mốt” của Đức 

Chúa Trời hoạch định và làm cho con người được che phủ tất cả mọi tội lỗi. Trước mặt Đức 

Chúa Trời, con người vốn tội lỗi, được “ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên 

mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô – rinh – tô 5:17). Con người vốn 

tội lỗi trở nên thánh thiện hoàn toàn, “đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống 

như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài” (Ê – phê – sô 5:26). 

Vài “mốt” quần áo bấy giờ được quảng cáo “one size fit all” – một cỡ cho mọi người. 

Kiểu này rất tiện lợi, người mua chỉ cần suy nghĩ đến cái áo chớ không cần suy nghĩ đế kích 

thước con người của mình. Cỡ nào cũng vừa. Chúa Giê – xu Christ là cái áo công nghĩa cho mọi 

tội nhân. Phạm tội cỡ nào, Chúa Giê – xu chiếc áo công nghĩa của Đức Chúa Trời ban cho loài 

người cũng đủ phủ che và làm nên thánh thiện, công nghĩa cho mọi tội nhân. Hãy tin nhận Chúa 

Giê – xu Christ làm cứu Chúa mình. Hãy “mặc lấy Đức Chúa Giê – xu Christ”. Ngài cần thiết và 

thích dụng cho mọi người. “Mốt” nầy từ ngàn xưa cho đến ngàn sau không bao giờ thay đổi. 

Nhưng “mốt” này từ ngàn xưa, hiện nay và cho đến ngàn sau đã, đang và sẽ thay đổi nhiều con 

người. 

  


