
Viết 
 
  Người có trình độ văn hóa thấp nhất được ghi nhận là: biết đọc biết 

viết. Người có trình độ học thức kha khá cũng chỉ dám khoe là: “biết” 
đọc “biết” viết. 

 Ngày xưa những người ra làm quan đều phải học một khóa “Từ hàn” 
để biết cách viết theo thể văn hành chính. Các thầy thông, thầy ký, 

các ông bí thư, các cô thư ký lo tìm đọc cuốn Le Sécrétaire Général để 
biết viết cho hợp cách. 

Ngày nay, sách dạy cho người ta viết thì nhiều vô kể. Ngay cả viết thư 
tình, cũng có cuốn Dictionary of Love để giúp cho người viết có những 

câu nói đầy tình cảm yêu thương. 
 Chúng ta viếng thăm các viện bảo tàng, chúng ta sẽ thấy những cuộn 

giấy vàng khè nhuốm màu thời gian. Có tờ cháy xém, có tờ rách tươm 
được để lồng kính cẩn thận. Đó là những tờ mang thủ bút của danh 

nhân. Có người đã trở thành triệu phú nhờ may mắn có được một vài 

tờ như vậy. Người ta cũng có trò chơi thu thập chữ ký của người tài 
danh. 

 Ngày nay nếu có ai tìm được hai bảng đá mà “ Đức Giê-hô-va chép 
trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn” (Xuất Ê-díp-tô 

ký 34:28) thì hẳn các viện bảo tàng dám bỏ ra hàng tỷ bạc để có thủ 
bút của Đức Chúa Trời. Trọn cuộc đời của Chúa Giê-su tại thế, Ngài chỉ 

viết có một lần, lại là một lần viết trên đất (Giăng 8:6,8). May thay 
chỗ đất có không lưu lại thủ bút của Ngài. Bằng không chỗ đất đó đã 

trở thành thánh địa và là mảnh đất có giá cao nhất. 
  Thật sự, Đức Chúa Trời không muốn bảng đá của Ngài lưu lại trên 

bảng đá hay trên đất. Ngài “chẳng viết trên bảng đá, nhưng trên bảng 
thịt, tức là trên tấm lòng anh em” (II Cô-rinh-tô 3:3). 

 Hỡi tất cả các Cơ Đốc Nhân. Chính chúng ta là nơi Đức Chúa Trời 
muốn bút tích của Ngài lưu lại “Lời Ngài ở trong” chúng ta (Giăng 

15:7). “Chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Đức Thánh Linh của 

Đức Chúa Trời hằng sống” (II Cô-rinh-tô 3:3). Phao-lô khẳng định: 
“Anh em là bức thư của Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 3:3). 

  Trong việc giao tiếp chúng ta phải sử dụng thư từ. Mượn giấy thay 
mặt, mượn bút thay lời. 

 Hời các Cơ Đốc Nhân chúng ta là “bức thư của Đấng Christ”. Đấng 
Christ đã mượn thể xác của chúng ta thay cho hình ảnh Ngài. Đấng 

Christ đã mượn cuộc sống của chúng ta thay cho lời Ngài. Bởi chúng ta 
và qua chúng ta Đấng Christ muốn người ta có thể “đọc” được ý định 

của Ngài đối với nhân thế. 
 Thế mà, biết bao Cơ Đốc Nhân thực sự đang là những bức thư tối mật, 

được phong kín đến nỗi không một lời nào của Đấng Christ được tiết 



lộ. Họ như những “cái đèn để dưới cái thùng” (Ma-thi-ơ 5:15) không 

một tia sáng nào nơi họ rọi ra trong nơi tối tăm. 
 Lại có biết bao Cơ Đốc Nhân là những bực thư ám khói danh dợi hoặc 

bị bụi bặm trần thế làm cho bức thư chữ mất chữ còn, chữ mờ chữ rõ. 
Khiến cho ai muốn đọc, phải vừa đọc vừa đoán, nửa chắc nửa ngờ. Họ 

là những người “để giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải 
nghẹt ngòi” (Lu-ca 8:14) 

 Lại có biết bao Cơ Đốc Nhân là những bức thư nhàu nát, dơ bẩn. Tội 
nghiệp, họ là những bức thư phản tuyên truyền. Họ “có cách ăn ở như 

kẻ thù thập tự giá của Đấng Christ” (Phi-líp 3:18). 
 Lại có biết bao Cơ Đốc Nhân là những bức thư tự ý viết thêm lời người 

ta vào lời Đấng Christ. Nửa đời nửa đạo, đem đạo vào đời, đem đời vào 
đạo. Đấng Christ đã phán với họ rằng: “nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu 

nguyện, nhưng các người đã làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp” 
(Ma-thi-ơ 21:13). 

  Lại có biết bao Cơ Đốc Nhân là những bức thư rõ ràng nói lên ý định 

của Đức Chúa Trời là: 
+ “Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-

thê 2:4), nên họ sốt sắng rao giảng lời của Chúa cho mọi người. 
+ “Vì ý muốn Đức Chúa Trời là muốn anh em nên thánh, tức là lánh sự 

ô uế” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Nên họ sống cẩn thận. Tâm niệm: “bất cứ 
điều gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). 

+ “Ngài muốn anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà 
anh em chịu khổ” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6). Nên họ tự “xưng mình là kẻ 

bộ hành trên đất” (Hê-bê-rơ 11:13). Họ là những người nhất quyết nói 
lên như Phao-lô: “Nhưng vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lợi cho tôi như 

là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết 
Đức Chúa Giê-su Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài 

liều bỏ điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho 
tôi được Đấng Christ” (Phi-líp 3:7,8). “Thế gian không xứng đáng cho 

họ ở…nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa 

Trời của họ” (Hê-bê-rơ 11: 16,38). 
 Hỡi các Cơ Đốc Nhân chúng ta là những “bức thư của Đấng Christ” 

nhưng là loại thư nào? 
  Thưa úy vị chưa phải là Cơ Đốc Nhân, biết bao người đã đọc được nơi 

Cơ Đốc Nhân chân chính về tình yêu của Chúa qua tình yêu của Chúa 
nơi Cơ Đốc Nhân. Đã đọc được sự bình an của Chúa qua cuộc sống 

hoạn nạn của Cơ Đốc Nhân. Đã đọc được về Thiên Đường trong tương 
lai qua cuộc sống từ bỏ của Cơ Đốc Nhân. Và đọc được cả niềm tin bảo 

đảm trong sự cứu rỗi trong giờ phút lâm chung của Cơ Đốc Nhân. 
Mong rằng quý vị gặp được những “bức thư của Đấng Christ”. Những 

bức thư bày tỏ được ý định của Ngài cách trung chính. 
 


