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Đã khá lâu sau tết dương lịch, nên năm nay không còn là năm mới nữa. Chẳng bao lâu 

sau tết âm lịch, năm con giáp vừa tới sẽ cũ đi. Nếu có ai lo làm ăn mà quên ngày tết, sau chợt 

nhớ lại, vội gọi chúc mừng năm mới người thân, chắc sẽ được nghe lời phủ nhận: “mới gì nữa!”.  

Cuộc đời con người có nhiều cái mới ngoại thể, từ cái áo mới đến cái nhà mới và cái thời 

gian mới dài ngắn tùy theo giá trị vật dụng. Có cái mới rợi đã thành cũ ngay chỉ vì đổi chủ. 

“Seacond hand” là cũ. 

Cuộc đời con người có nhiều cái mới trong tinh thần. Chúng ta được thâu dụng – tân 

tuyển. Ngày lập gia đình – tân hôn, cặp trai gái kết hôn trở nên tân lang, tân nương. Chấp nhận 

theo một tôn giáo – tân tòng. Các chủ thuyết , phong trào, thời trang mà có chữ “tân” phía trước 

thì đủ sức hấp dẫn con người lưu ý, lưa tâm. Chỉ vì con người có xu hướng “ham mới, nới cũ”. 

Theo quan niệm Á Đông, người chưa lập gia đình, chưa một lần liên hệ xác thịt với người 

khác phái thì được coi còn mới trong phương diện thể xác. Nhưng thật ra con người, sau ba tiếng 

khóc chào đời đã bắt đầu bị thời gian chi phối thành cũ. 

Cái gì lệ thuộc thời gian đều cũ tiếp theo sau mới. Cái gì không bị thời gian chi phối thì 

mới hoài. Trên đời có gì mới hoài nhỉ? Có nhiều cái cũ được chỉnh trang trông như mới chứ 

không phải mới. Mới hoài là chưa hề cũ. 

Kính thưa quý vị, Tin Lành cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời trải qua gần hai ngàn 

năm mà chưa hề cũ. Tin Lành là Giao Ước Mới (New Testament) của Đức Chúa Trời với loài 

người vẫn mới hoài. Trước đây gần hai ngàn năm, Chúa Giê – xu phán: “vì Đức Chúa Trời yêu 

thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà 

được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Trước đây gần hai ngàn năm, người nào nghe lời hứa này, 

tin nhận Chúa Giê – xu làm Cứu Chúa của mình đều được tha tội và được Đức Chúa Trời nhận 

làm con của Ngài. Hôm nay, lời hứa đó vẫn còn mới y nguyên cho ai bằng lòng tin nhận Chúa 

Giê – xu làm Cứu Chúa của mình. 

Báo Tiền Phong số 364, tiến sĩ Lê Bá Công, trong bài “Trước thời cuộc Trung Đông, vài 

ý kiến về hòa đồng tôn giáo”. Tiến sĩ viết: “chúng tôi là người Công Giáo, đạo Tin Lành, Nho 

Giáo, và cả Hồi Giáo nữa, thì thấy rút ra được môt mẫu số chung là hầu như đạo nào cũng dạy 

con người làm điều thiện, tránh điều ác. Đạo là con đường các tôn giáo và triết lý cao siêu đều 

dạy môn đồ noi theo chính đạo mà tránh xa tà đạo”. 

Tôi có viết phần mở đầu trong cuốn sách nhỏ “Đạo Nào Cũng Tốt?” như vầy: “Đạo nào 

cũng tốt, chúng ta đồng ý ở điểm này. Vì chữ “tốt” ở đây có nghĩa là ăn ngay ở lành. Là tu thân 

tích đức. Nếu mục đích của đạo như vậy thì e hơi thừa. Trẻ thơ nào chẳng có tâm hồn trong trắng 

hồn nhiên. Cha mẹ nào chẳng lo dạy con từ thuở lên ba. Những bài đức dục ở bậc tiểu học. 

Những bài công dân giáo dục ở bậc trung học. Khi thành niên ra đời, luật pháp và luật đời đòi 

hỏi người công dân tốt. Chẳng lẽ chúng ta lại cần thêm “đạo” để làm công cụ tiếp nối răn dạy 

con người”. 



Đặc điểm của “Giao Ước Mới”, Đức Chúa Trời không sửa con người cũ, cho bớt cũ, con 

người tội cho bớt tội. Nhưng Đức Chúa Trời dựng ngay trong con người cũ nầy một con người 

mới. Lời Kinh Thánh dạy rằng: “vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô – rinh – tô 5:17). Nghĩa là ai tin nhận 

Chúa Giê – xu làm Cứu Chúa của mình, thì người đó được sanh lại (born again) bỡi quyền năng 

Chúa Thánh Linh (Giăng 3:5-8) và bằng “hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người” (I Giăng 

3:9). Để “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Vì “là con, nên Đức Chúa Trời đã sai 

Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu (Đức Chúa Trời) rằng: A – ba, Cha” (Ga – la – 

ti 4:6). Được xưng là Cơ Đốc nhân (Christian). Cơ Đốc nhân “là người mới trong Ngài” (Ê – phê 

– sô 2:15). Là “người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự 

công nghĩa và sự thánh sạch của chân lý” (Ê – phê – sô 4:24). Lạ lắm, người mới nầy chẳng bao 

giờ cũ, nếu được dạy dỗ và thực hành đúng như lời Kinh Thánh dạy thì “người mới là người 

đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn” 

(Cô – lô – se 3:10). Lạ lắm, “người mới” trong một thân xác theo thời gian càng ngày càng già, 

càng yếu, càng bệnh hoạn, “dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng 

ngày càng hơn” (II Cô – rinh – tô 4:16). Tại sao người mới không theo thời gian mà cũ, lại “cứ 

đổi mới càng ngày càng hơn”?. Một lý do rất dễ hiểu, vì người nào tin nhận Chúa Giê – xu làm 

Cứu Chúa của mình thì được Ngài ban cho “sự sống đời đời” (Giăng 3:16). “Sự sống đời đời” 

không thể bị thời gian chi phối nên mới luôn và “cứ đổi mới càng ngày càng hơn”. 

Kính thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân! Vấn đề “sanh lại”, “người mới” thật ra 

chúng ta không thể lấy sự tri thức của đời nầy mà hiểu được. Giáo sư danh tiếng trong thời Chúa 

Giê – xu là Ni – cô – đem cũng đã không hiểu được (Giăng 3:9). Song bỡi đức tin và kinh 

nghiệm sau khi tin nhận Chúa Giê – xu làm Cứu Chúa của mình, quý vị sẽ hiểu.  

Kính thưa quý vị đã là Cơ Đốc nhân, “người mới trong Ngài”. Lời Kinh Thánh dạy: “chớ 

hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt (người cũ): ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ 

hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh 

gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga – la – ti 5:16, 19-21). Nhưng hãy 

sống theo “người mới”, “tập tành sự tin kính” (I Ti – mô – thê 4:7) để có “lòng yêu thương, sự 

vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga – la – ti 5:22). 

Kính thưa quý vị đã là Cơ Đốc nhân, “người mới trong Ngài”. Nếu quý vị thiếu thận 

trọng trong nếp sống mới, lỡ lầm, yếu đuối, sống theo con người cũ, làm bẩn “con người mới 

trong Ngài”. Hãy ăn năn, xưng tội cùng Chúa để được “huyết của Đức Chúa Giê – xu, Con Ngài, 

làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:17) khiến chúng ta mới hoài. 

Cơ Đốc nhân phải mới và mới hoài. 

 


