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Diễn đạt tư tưởng, ý nghĩ của mình cách chính xác bằng lời nói không phải dễ. Lắm khi thiều 

lời nên nói không trọn ý, nhiều lúc dùng từ sai khiến lời nói lạc ý. Có khi cùng một từ mà người 

miền Bắc hiểu khác người miền Nam. Một toán công binh chữa cầu, người lính điều chỉnh chiếc 

khoan, hỏi người trung sĩ đang cầm tấm họa đồ: 

- Khoan nhé trung sĩ? 

- Khoan. 

Người lính nhấn máy khoan ngay. Người trung sĩ hét lên: 

- Đã bảo khoan, sao lại khoan. Từ “khoan” người trung sĩ nói có ý chờ chút, hượm đã, 

nhưng người lính hiểu khoan là … khoan. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hiểu sai và bị hiểu sai không ít. Sự hiểu sai đôi khi 

không phải dùng từ không chính xác hay nói cách không rõ ràng. Nói rõ với lòng chân thành 

nhưng vì hoàn cảnh mà có ý nghĩ sai. Sau bữa tiệc, chiếc bánh sinh nhật quá lớn, còn hơn 

một nửa. Chủ nhà cắt một miếng bánh trao cho anh bạn HO mới qua, nói cách chân tình: 

bánh ngon lắm, cầm một ít về cho các cháu. Anh bạn HO mới qua cầm bánh mà tủi thân. Nó 

khinh thường mình thật, của ăn không hết đem cho con mình. Chủ nhà cắt một miếng bánh 

trao cho người bạn cùng sở, nói cách chân tình: bánh ngon lắm, cầm một ít về cho các cháu. 

Người bạn cầm bánh thầm vui, bạn mình tốt thật, lúc nào cũng nhớ đến con mình. Hiểu sai ý 

tốt của người khác là việc thường tình. 

 Đời sống tận tụy hầu việc Chúa của Phao – lô cũng bị người ta hiểu sai. Một số người 

thấy Phao – lô lo lắng cho mình thì nghĩ rằng Phao – lô muốn moi tiền của mình qua con 

đường đạo giáo. Phao – lô đính chính: “không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là chính anh 

em vậy” (II Cô – rinh – tô 12:14). 

 Chính Chúa Giê – xu cũng bị dân chúng đồng thời với Ngài hiểu sai. Họ tưởng Ngài đến 

thế gian là giải cứu họ ra khỏi sự thống trị của đế quốc La –mã. Dân chúng thời bấy giờ “có ý 

ép Ngài để tôn làm vua” (Giăng 6:15). Họ đâu có hiểu rằng “Đức Chúa Giê –xu Christ đã 

đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội”. (ITi – mô – thê 1:15). Đức Chúa Giê – xu Christ 

minh xác mục đích Ngài giáng thế: “Con Người (Chúa Giê – xu) đã đến tìm và cứu kẻ bị hư 

mất” (Lu – ca 19:10). 

 Satan, “vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các 

con bạn nghịch” (Ê – phê – sô 2:2). Satan và ma quỷ đang cố gắng làm cho người trần thế 

hiểu sai về Chúa Giê – xu và nó rất thành công trên lãnh vực nầy. Biết bao người đã nhận 

biết Chúa Giê – xu là nhà mô phạm đạo đức. Điều Chúa dạy là “đạo”, đưa “đạo” vào đời để 

đời tốt hơn. Biết bao người nhận biết Chúa Giê – xu là siêu nhân, có quyền năng giải nguy, 

trừ khốn nên chúng ta chỉ kêu cầu Ngài trong lúc hoạn nạn. Biết bao người nhận biết Chúa 

Giê – xu là Đấng ban phước, một loại “ông thiện” đối nghịch với “ông ác”, trừ họa, ban 

phước cho người “thiện tâm”. Chúng ta cố gắng sống ngay lành để mong Chúa ngó lại. Tất 

cả những hiểu sai về Chúa Giê – xu, đưa đến hậu quả, chúng ta là những người tội lỗi vẫn ở 



dưới “cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” (Giăng 3:26), mặc dầu Cứu Chúa Giê – xu có chức 

phận làm cho chúng ta “hòa thuận với Đức Chúa Trời” (Rô – ma 5:1), hầu cho “chẳng còn có 

sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê – xu Christ” (Rô – ma 8:1). 

 Phao – lô là một nhà học thức uyên thâm, nhưng ông quyết định chỉ rao giảng về “Đức 

Cháu Giê – xu Christ, và Đức Chúa Giê – xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá” (I Cô – 

rinh – tô 2:2), là rao giảng về “Đức Chúa Giê – xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ 

có tội”. 

 Đã rất lâu, chúng tôi chỉ làm một việc quan trọng là giới thiệu Chúa Giê – xu cách chính 

xác, Ngài là Đấng Cứu Thế của cả nhân loại nói chung và của quý vị, người đang đọc những 

dòng chữ này, nói riêng. Nhiều lúc chỉ vì ý tốt, chúng tôi xác quyết với quý vị “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). Vì sự xác quyết đó mà đôi 

lúc chúng tôi đành lòng đụng đến đức tin quý vị, không có ý bài bác, mà là xác quyết về sự 

cứu rỗi chỉ có ở trong Đức Chúa Giê – xu Christ, với tấm lòng mong quý vị tránh khỏi sự 

đoán phạt của Đức Chúa Trời và được sự cứu rỗi bỡi sự ăn năn tội lỗi, tin nhận Đức Chúa 

Giê – xu làm Cứu Chúa của mình. Mong quý vị không hiểu sai về thiện ý của chúng tôi. 

 Kinh thưa quý vị là con cái Chúa. 

 Chúng ta đã nhận định đúng về Chúa Giê – xu và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa. Satan và 

ma quỷ cũng chẳng buông tha chúng ta. Nó tận dụng mưu chước để chúng ta hiểu sai ý Chúa 

qua lời Kinh Thánh. Chính Phi – e –rơ đã hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa 

Giê – xu bày tỏ về Ngài “phải đi đến thành Giê – ru – sa – lem, phải chịu tại đó nhiều sự 

khốn khổ bỡi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, 

đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi – e – rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, 

Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! Nhưng Ngài xây lại và 

phán cùng Phi – e – rơ rằng: Ớ satan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì 

ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (Ma – thi – ơ 16:21-

23). Ngày nay, satan và ma quỷ vẫn không bỏ cách đó. Nó cố gắng làm cho con cái Ngài 

“nghĩ đến việc người ta” mà hiểu sai “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa 

Trời” ( Rô – ma 12:2). Một nhà truyền giáo “nghĩ đến việc người ta” khả dĩ dễ dàng tin nhận 

Chúa Giê – xu làm Cứu Chúa nên đã giảng  “một Tin Lành khác” (II Cô – rinh – tô 11:4), 

một thứ Tin Lanh chỉ toàn Đức Chúa Trời yêu thương với ân sủng của Đức Chúa Giê – xu dư 

dật. Người chấp nhận chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Giê – xu làm Cứu Chúa, 

không cần suy nghĩ mình là tội nhân, “ăn năn và tin Tin Lành” (Mác 1:15) như lời Chúa Giê 

– xu dạy. Cái hiểu sai nầy đưa đến hậu quả tin Chúa cũng như không. Hạng người tin nầy là 

thứ “cỏ lùng” trong ruộng lúa mì của Đức Chúa Trời (Ma – thi – ơ 13:36-43). Rất mong là 

chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu sai lời của Đức Chúa Trời. 

 


