
Biết về tương lai 
 

 Con người chỉ biết có hiện tại, ăn sổi ở thì, vui đâu chuốc đó thực tế 
đấy nhưng chắc chắn là thiếu tri thức và khôn ngoan. Người khôn 

ngoan bình thường cũng biết ăn nay lo mai. Người xưa đã khôn ngoan 
dạy hậu thế “ tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”.  

Người khôn ngoan lúc có nghĩ đến lúc không. Gặp thuận thời nghĩ đến 
khi thất thế, lúc hưng vượng nghĩ đến hồi sa cơ, nhờ đó mà biết sống 

phải lẽ. 
Người khôn ngoan lúc không nghĩ đến lúc có, chẳng ai giàu ba họ 

chẳng ai khó ba đời mà nhẫn nhục chờ thời, lương thiện làm ăn. Lúc sa 
cơ vẫn hy vọng đời đang xuống dốc lại ngoi lên đèo. Nhờ cái hy vọng 

sau cơn mưa trời lại sáng mà biết sống phải lẽ. Biết sống phải lẽ để đối 
phó với tương lai quả là khôn ngoan. 

Cái tương lai mịt mù đó vô cùng hấp dẫn và con người luôn luôn muốn 

biết. Đây là lĩnh vực mà Sa-tan lộng hành lừa dối. 
Ngành bói toán rất phát đạt trong thời đại này. Tại Việt Nam sau năm 

1975 thầy bói thầy tử vi xuất hiện khắp nơi và người ta đổ xô tìm tới, 
vì ai cùng nóng lòng muốn biết những ngày tới của mình ra sao để kịp 

thời chuẩn bị đối phó hay cam chịu. 
Để đáp ứng nhu cầu mong biết về tương lai của đa số quần chúng, báo 

chí đều có mục “tử vi hằng ngày”. Ngoài ra còn biết bao nhiêu thầy, bà 
tiên tri, cậu, cô được hồn người chết nhập tiết lộ thiên cơ tha hồ tuyên 

ngôn về cái tương lai mù mịt vô phương kiểm chứng. Người ta tin dễ 
dàng, nếu đúng được phần nào, thầy hay đồn rân. Nếu không đúng 

chẳng ai kết án, bắt đền hay tố cáo thầy nói bậy. Nhờ vậy mà hành 
nghề bói toán không cần mua bảo hiểm “lầm lỗi hành nghề” như các 

nghề khác. 
Có chàng trai ăn mặc lịch sự sang trọng đến thầy bói xem tương lai 

mình thề nào. Sau gần một giờ, thầy cho chàng trai “thấy” tương lai 

mình. Trước khi ra về, chàng trai bày tỏ lòng cảm phục về sự biết rõ 
ràng của thầy về tương lai đời chàng. Chàng xin hỏi một câu chót và 

hy vọng thấy nói đúng thì chàng xin hậu tạ. Thầy tươi cười và hỏi 
chàng muốn hỏi về quá khứ, hiện tại hay tương lai gì cũng được. 

Chàng xin hỏi về hiện tại: Xin thầy cho biết hiện giờ tôi có tiền để trả 
công thầy hay không? Quý vị đã đoán được sự thể ra sao. Nên quý 

thầy thường xin đặt tiền trước.  
Tại sao có tình trạng bói toán trong xã hội loài người và người ta dễ 

tin, thích tin. Ngay một số con cái Chúa mà cũng tin bói toán nữa. 
Kinh Thánh nói đến một loại quỷ chuyên về bói khoa là “quỷ Phi-tôn” 

giúp người ta “bói khoa” (Công vụ các sứ đồ 16:16)  
Con người vốn thuộc về Đức Chúa Trời và con người phải nghe theo lời 

Ngài, dưới sự dẫn dắt của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại 



cuốn Kinh Thánh, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, là quyển sách 

Luật Pháp của Đức Chúa Trời mà nhân loại phải tuân theo. “ Quyển 
sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, 

hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy người 
mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”  

(Giô-suê 1:8). “ Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích 
cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu 

cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm 
mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16,17). Kinh Thánh nói đến tương lai 

của mỗi người chúng ta cách rõ ràng.  
Nhân loại đáng lẽ phải nghe lời Kinh Thánh, dưới sự dẫn dắt của Chúa, 

thì Sa-tan, kẻ chống lại Đức Chúa Trời cố gắng làm cho người ta không 
tin Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời, nhưng dễ dàng tin lời bói toán của 

người đời mà chính Phi-tôn là chủ động. 
Sa-tan không nhất thiết phải tuyên bố lời bói toán đúng bao nhiêu 

phần trăm. Nhưng khi người ta xây bỏ lời Đức Chúa Trời, đặt mình 

dưới sự chỉ dẫn của bói toán là đương nhiên nghe theo lời Sa-tan. Kinh 
Thánh đã nói đến thời kỳ này: “Sẽ có một thời, người ta không chịu 

nghe đạo lành,…bịt tai không nghe chân lý (lời Kinh Thánh) mà xây 
hướng về chuyện huyễn (bói toán)” (II Ti-mô-thê 4:3,4) 

Tương lai của chúng ta lời Kinh Thánh phán quyết như vầy: “Ai tin Con 
(tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình) thì được sự sống đời 

đời (được cứu rỗi), ai không chịu tin Con (chối bỏ Chúa Giê-su làm Cứu 
Chúa của mình) thì chẳng thấy sự sống đâu( không được sự cứu rỗi) 

nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (bị Đức 
Chúa Trời hình phạt trong hồ lửa đời đời với Sa-tan [Khải-Huyền 

20:15])” (Giăng 3:36). Quý vị đừng để Sa-tan lừa dối về tương lai 
trọng đại của mình. Xin vâng theo lời Kinh Thánh dạy.  

Con cái Chúa phải chuyên tâm học Kinh Thánh và làm theo. Xem bói, 
tin bói toán, tin tử vi là phạm tội, là tin và nghe lời quỷ Phi-tôn, khinh 

dể sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Đừng để Sa-tan lừa 

dối. “Vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó” (II Cô-
rinh-tô 2:11) 
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