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The voice without borders

If you want to change the world pick up your pen and write”
Dr. Martin Luther
Sự khác biệt giữa người được Chúa dùng và người dùng Chúa.
(The differnce between a man is used by God and a man uses God.)

Bạn thân mến,
Năm 1888 George Campel
Morgan thi tuyển vào The
Wesleyan Ministry, ông đã vượt
qua kỳ thi viết nhưng qua phần
giảng và phỏng vấn thì bị hội đồng
thẩm vấn đánh rớt và không nhận
ông vào làm việc Ông viết thư cho
Cha với vỏn vẹn vài chữ: “ Con đã
bị từ chối và không được tiếp nhận
vào Wesley Ministry.” Cha của
ông viết thơ khích lệ con với những
dòng chữ sau: “Có thể người ta
đánh rớt con nhưng Chúa nhận con.
Có thể người ta không sử dụng con
nhưng Chúa sẽ sử dụng con.” Về
sau Mục sư George Campbell
Morgan đã trở nên Mục sư nổi tiếng
tại Wesminster Chapel ở Luân-đôn
và ông là một Học giả về Kinh
Thánh của Oxford University với
văn bằng Tiến sĩ Thần học (Doctor
of Divinity) cho suốt quãng đời còn
lại của mình. Mục sự A.Z. Tozer đã
nói: “God never use anyone greatly
until He tests them deeply.” Thật
vậy! Vấn đề quan trọng là Chúa có
dùng chúng ta hay không chứ
không phải con người sử dụng bạn.
The voice without borders
trân trọng gởi đến bạn bài viết
(Article) với chủ đề: “Sự khác biệt
giữa người được Chúa sử dụng và

người dùng Chúa.” Có 03 sự khác
biệt giữa người được Chúa dùng
và người dùng Chúa được bày tỏ
qua 03 chữ là: Will - Word Way.
I./Ý Chúa và ý người
(God’s will and man’s will):
Trong I Sa-mu-ên 2:27-36 ghi lại
câu chuyện “Có một người của
Đức Chúa Trời đến kiếm Hê-li
mà nói rằng:.. Điều sẽ xảy đến
cho hai con trai ngươi là Hóp-ni
và Phi-nê-a, sẽ dùng làm dấu hiệu
cho ngươi: Cả hai đều sẽ chết
trong một ngày. Đoạn Ta sẽ lập
cho ta một thầy tế lễ trung tín;
người sẽ làm theo lòng và ý ta.
Ta sẽ cất cho người một nhà vững
bền, và người sẽ đi trước mặt
Đấng chịu xức dầu của ta luôn
luôn.”
Qua câu chuyện cho
chúng ta biết rằng: Hai con trai
của thầy tế lễ Hê-li cũng là thầy tế
lễ nhưng họ đã làm những chuyện
không theo “lòng Chúa và ý
Chúa” khi họ dùng Chúa để kiếm
lợi cho mình và làm cho dân sự
Chúa khinh bỉ các của lễ dâng cho
Chúa (I Sa-mu-ên 2:17).
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Chúa đã sai một người của
Chúa mà Kinh Thánh không cho
biết tên, đã đến nói với thầy tế lễ
Hê-li rằng: Chúa sẽ truất phế và
hủy diệt hai con trai của ông là
Hóp-ni và Phi-nê-a và Ngài sẽ lập
nên một tiên tri khác đó là Sa-muên là người mà Chúa nói là người
trung tín và người sẽ làm đẹp lòng
Chúa và theo ý Chúa (câu 35). Trái
ngược với Hóp-ni và Phi-nê-a là
tiên tri Sa-mu-ên, là người đã làm
theo lòng và ý Chúa, vì thế Ngài đã
chuẩn thuận cho Sa-mu-ên thay thế
công việc và chức vụ của hai con
trai thầy tế lễ Hê-li. Kinh Thánh đã
xác quyết về con người được Chúa
dùng như sau: “ Sa-mu-ên trở nên
khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng
người: Ngài chẳng để một lời nào
của người ra hư… Sa-mu-ên được
lập làm tiên tri của Đức Giê-hôva.” (I Sa-mu-ên 3:19-20)
Người được Chúa dùng là
người luôn luôn trung tín làm mọi
sự đẹp lòng Chúa và theo ý Chúa
chứ không phải dùng Chúa để làm
đẹp lòng mình và theo ý mình.
Cách đây không lâu, tôi gọi
điện thoại để nói chuyện với một
người chấp sự trưởng của một Hội
thánh mà tôi đã có thời gian làm
việc. Hội Thánh nầy đang có tình
trạng chia rẽ ra làm 02 nhóm. Tôi
hỏi anh ta rằng: Anh có muốn hai
nhóm hiệp làm một và trở lại với
nhau không? Anh ta tuyên bố một
câu chắc nịch: Chắc chắn là không!

-Tôi hỏi: Tại sao?
-Anh trả lời một cách khẳng định
và tin quyết luôn rằng: Ý Chúa
không muốn như vậy và tất cả mọi
người ở đây cũng không muốn như
vậy .
-Tôi nói: Tội quá! Xin anh đừng
nói đây là ý Chúa nhưng là ý
anh ,chứ Chúa nào không muốn

Hội Thánh hiệp nhất. Có những
người dùng Chúa như một câu thần
chú để làm theo ý mình và làm đẹp
lòng mình. Đây là những người
không thiếu trong Hội Thánh ngày
hôm nay.

II./ Lời Chúa và lời con
người God’s Word and
man’s word ):
Trong Phục-truyền 18:18-22 có ghi
lại điều Chúa phán với Môi-se:

“Ta sẽ lập lên cho chúngmột đấng
tiên tri như ngươi, thuộc trong anh
em chúng ta, ta sẽ lấy các lời ta để
trong miệng người, thì người sẽ
nói cho chúng mọi điều ta phán
dặn ngươi... Còn kẻ tiên tri có lòng
kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi
ta biểu người nói, hay là nhân danh
các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri
ấy phải chết. Nếu ngươi nói trong
lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn
biết được lời nào là lời Đức Giê-hôva không có phán? Khi kẻ tiên tri
nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví
bằng lời người nói không xảy đến
và không ứng nghiệm, ấy là lời
Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ
tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói
ra; chớ sợ người.”
Người được Chúa dùng là
người nói theo lời của Chúa có phán
dạy và trung thực trong việc chia sẻ
lời của Chúa. Nói một cách khác,
không dùng lời của Chúa để nói
thay cho ý của mình. Người được
Chúa dùng luôn ý thức chia sẻ lời
Chúa một cách trung thực và ngay
thẳng. Người được Chúa dùng
không bao giờ và không pha trộn
(compromise) Lời Chúa với lời của
con người hay lẫn lộn những triết lý
của đời và quan điểm của con người
trong lời của Chúa. Người được
Chúa dung không bao giờ bẻ cong
(Twist)lời Chúa cho phù hợp với ý
của mình hay hướng dẫn sai lạc

VO LUME 1, ISS UE 1

(misleading) để hướng dẫn người
nghe theo ý muốn của mình.
Trái lại, người dùng Chúa
chỉ nói những lời êm tai – chuyện
huyễn và những chuyện người ta
thích nghe hơn là cần nghe. Lời
Chúa trong II Ti-mô-thê 4:3-5
“...người ta không chịu nghe đạo
lành;nhưng vì họ ham nghe những
lời êm tai...bịt tai không nghe lẽ thật
mà xây hướng về chuyện huyễn.”
Đó là khuynh hướng hay hiện tượng
phổ biến ngày hôm nay đã, đang và
sẽ xảy ra trong Hội thánh, là khi
người ta đua nhau và tò mò đi tìm
nghe những lời êm tai, chuyện huyễn
và bịt tai không thích nghe lẽ thật.
Những người nầy thích nghe và ham
mến những chuyện của thế gian đại
loại như là chuyện: thời sự chính trị
(chính em) - xã hội - tâm lý - văn
hóa và hiện tượng lạ ,chuyện lạ
v.v..hơn là yêu mến và thích nghe lời
chân thật của Chúa. Đó là bí quyết
và phương pháp của người dùng
Chúa để thực hiện thu hút và lôi kéo
nhóm người mà Sứ đồ Phao-lô đề
câp ở trên.
Một người tín hữu chia sẻ lời
Chúa cho bạn của mình. Người bạn
hỏi người tín hữu: Sự khác biệt giữa
tôi và anh là gì? Tại sao tôi cần phải
tin lời của Chúa anh?
-Người tín hữu nói: sự khác biệt giữa
tôi và anh là ở chữ L,“You love the
World and I love the Word.
Thật đúng vậy, sự khác biệt
giữa người được Chúa dùng và
người dùng Chúa là chữ L. Người
được Chúa dùng yêu mến, sống và
làm theo lời Chúa. Triết lý sống lấy
lời Chúa làm trung tâm điểm và
trung thực trong lời của Chúa. Trái
lại, người dùng Chúa bày tỏ sự yêu
mến và trung thành với thế gian,
sống và làm theo thói đời. Mới thoạt
nhìn qua người được Chúa dùng và
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người dùng Chúa rất giống nhau
nhưng hãy quan sát kỹ chúng ta sẽ
thấy sự khác biệt rất lớn qua lời của
Chúa được thể hiện qua đời sống
của họ. Sự khác biệt lời của người
Chúa dùng và lời của người dùng
Chúa luôn luôn đối nghịch và mâu
thuẫn nhau.

III./ Đường lối Chúa và
đường lối con người
(God’s way and man’s
way):
Lời của vua Đa-vít dặn dò con trai
của mình là Sa-lô-môn như sau:
“Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa
Trời muốn con giữ, để đi trong
đường lối Ngài, gìn giữ luật pháp,
điều răn, mạng lịnh và sự dạy dỗ
của Ngài... hầu cho con làm điều chi
hay là đi nơi nào cũng đều được
thành công. Nhược bằng các con
trai ngươi cẩn thận về đường lối
mình, hết lòng hết ý theo lẽ thật mà
đi ở trước mặt ta thì người chẳng
thiếu người ngôi trên ngôi Y-sơ-raên.”(I Các Vua 2:3-4) Sa-lô-môn là
người được Chúa dùng để thay thế
vua cha Đa-vít để lãnh đạo dân Ysơ-ra-ên trong suốt 40 năm và có thể
nói trong triều đại của vua Sa-lômôn là triều đại hoàng kim và đất
nước Do-thái hùng mạnh và bình an
nhất trong các đời vua của Y-sơ-raên bởi vì vua Sa-lô-môn đã nghe
theo lời dặn dò và bước đi trong
đường lối Chúa và đó là lý do Chúa
đã dùng ông nới rộng lãnh thổ Dothái, và xây dựng đền thờ kiên cố,
hoành tráng cho Chúa tại Giê-ru-salem mà không có bất cứ vị vua nào
trước ông và sau ông có thể làm
được. Chúa nói đến tình trạng của
dân Ysoraên như sau: “ Vì vậy, ta
buông chúng nó đi theo sự cứng
lòng chúng nó. Để chúng nó đi theo
mưu kế riêng chúng nó. Ôi! Chớ chi
dân ta khứng nghe ta.

Chớ chi Ysơraên đi trong đường lối ta.” (Thi Thiên 81:12-13)Đi trên con
đường của Chúa là đi con đường “chật và hẹp” không phải con đường “rộng,
khoảng khoát”. Đi con đường của Chúa là con đường từ bỏ mình và mang thập
giá. Đi trên con đường của Chúa là đi qua Ghết-sê-ma-nê ;Gabatba tòa án
Philát và cuối cùng là Gôgôtha. Mục sư Charles Spugeon nói: “ There are no
crown wearers in Heaven who were not crossbearers here.”(Không có người
mang mão miện trong Thiên Đàng là người không mang thập giá ở dưới đất .)
Hình ảnh trái ngược với người đi theo đường lối Chúa là đi theo đường
lối của con người. Tiên Tri Giô-na là biểu tượng cho đời sống đi theo đường lối
của mình thay vì vâng lời Chúa để đi theo đường lối Ngài. Khi Chúa kêu gọi
và sai ông đi đến thành Ni-ni-ve để giảng cho dân chúng và kêu gọi họ ăn ăn
trở về cùng Chúa. Thay vì đi Ni-ni-ve, Giô-na đã chọn con đường đi Ta-rê-si.
Kết quả của con đường Giô-na chọn là bão tố, hoạn nạn , tuyệt vọng và ngay
cả sự chết đã xảy đến cho Giô-na trong chuyến tàu đi ngược lại với con đường
Chúa muốn ông đi. (Giô-na 1-2-3)
.Mục sư Billy Graham nói: “ Men want a cheap cross but the price of
cross will not on sale.” (Người ta muốn thập giá rẻ tiền nhưng thập giá
không bao giờ hạ giá). Nhiều người ngày hôm nay muốn theo Chúa nhưng
không muốn mang thập giá Chúa- không muốn làm theoý Chúa (God’s will) không muốn sống trung thực với lời Chúa(God’s word) – không theo đường lối
Chúa (God’s way) không muốn hy sinh và ngay cả mất mạng sống mình để
làm theo mạng lệnh Chúa.
Bạn là người được Chúa dùng hay dùng Chúa cho mục đích riêng của
bạn? Tùy bạn! Xin bạn nhớ cho rằng: cuối cùng của cuộc đời được Chúa dùng
là vinh quang - thành công - phước hạnh và phần thưởng. Cuối cùng của cuộc
đời dùng Chúa sẽ là thất bại - tuyệt vọng bão tố

- hoạn nạn và lời quở trách

của Chúa.
Trân trọng chào Bạn,
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