Để bày tỏ cho ông thấy sự mạc khải là một sự sáng tạo mới (New
Creation). Đó là “Trời mới, đất mới” nói lên một chính thể mới,
một điều kiện mới và chất lượng mới cho đời sống con người mà
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Primary Business Address nơi đó sự công chính được thiết lập bởi chính Thiên Chúa là
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Đấng cầm quyền cai trị. (Êsai 65:17; II Phierơ 3:13 cũng nói đến
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chính thể mới này). Trong lúc tuyệt vọng và dường như không có
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câu trả lời tại sao kẻ ác, gian dối, độc tài vẫn ngồi trên ngôi và
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mang lại những đau thương cho Hội Thánh và đất nước, Chúa đã
Fax: 555-555-5555
E-mail: someone@example.com
cho Giăng và HT lời hứa một chính thể mới, một sự cai trị mới
do chính Chúa cai trị sẽ không còn cảnh bất công, gian ác, độc tài
trong “Trời mới và đất mới” này.
Bạn đang sống trong một trong thế giới của đầy sự bất
công; bạo tàn; gian ác của chính thể bất chính của những kẻ ác sẽ
không tồn tại vĩnh viễn (Êsai 57:20 nói đến lời Tiên Tri về những
Kẻ ác sẽ bị diệt vong và Thiên Chúa sẽ thiết lập chính thể công
chính, điều kiện và chất lượng của đời sống không còn cảnh gian
dối, bất công, ngang ngược, bạo tàn xảy ra.)
Trong kỳ bầu cử Tổng Thống 2020, chúng ta đã thấy và
biết những sự gian dối bất chính và bạo ngược của Đảng phái
Dân chủ và những nhà chính trị vô liêm sĩ, ngay cả Tòa tối cao
không còn hành xữ theo Hiến Pháp và Luật Pháp của đất nước và
âm mưu lật đổ TT Donal Trump. Chúa vẫn còn đang tể trị và lời
hứa của Ngài sẽ được thực thi cho đất nước này. Bạn hãy sống
công chính và chuẩn bị đón chờ chính thể mới hay sự sáng tạo
mới sẽ xảy ra khi “trời thứ nhất và đất thứ nhất biến mất và biển
cũng không còn nữa” khi thế giới cũ và tội lỗi này sẽ qua đi. Lời
hứa này của Thiên Chúa trong một ngày gần đây. Hãy bước vào
Năm mới với sự lạc quan và niềm tin sắt son nơi Thiên Chúa
không bao giờ thất tín với chúng ta và lời hứa của Ngài sẽ được
thực thi cho đất nước này. Bạn hãy sống công chính và chuẩn bị
đón chờ chính thể mới hay sự sáng tạo mới sẽ xảy ra khi “trời thứ
nhất và đất thứ nhất biến mất và biển cũng không còn nữa” khi
thế giới cũ và tội lỗi này sẽ qua đi. Đó là niềm tin; hy vọng và
phước hạnh cho mọi người mang danh của Chúa và là công dân
của Thiên Quốc chắc chắn sẽ tận hưởng lời hứa này của Thiên
Chúa trong một ngày không xa.
III. Một Nơi chốn mới (A New Place):
Khải 21:2 “Tôi cũng thấy thành phố thánh là Giê-ru-sa-lem
mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, chuẩn bị như cô dâu
trang điểm chờ chàng rể…” Sự hiện thấy thứ hai mà Chúa mạc
khải cho Giăng là một thành phố thánh Giê-ru-sa-lem xuất hiện,
trong Kinh Thánh khi nói đến Gie ru sa lem là nói đến hình ảnh
Hội Thánh mới của Chúa trong đó hay nơi chốn mới đó có Đấng
Thánh ngự trị và toàn thể công dân là Thánh. Cô dâu mới là Hội
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“We are not sure we can save anyone when we speak up; But we are sure people will be
died when we are silent”
Doctors without borders

Bạn thân mến,
Một ông thầy giáo trường làng có tên là Thấy, Các học sinh trong lớp cứ mỗi lần gặp
thầy là gọi: Thầy Thấy và thấy thầy. Ông Thầy không muốn học sinh chọc ghẹo tên
của mình bèn ra tòa xin đổi tên là Thắng.
Sau đó vào lớp nói với học sinh của mình rằng: Kể từ nay các em gọi tôi là
Thầy Thắng nhé tôi đã có tên mới rồi.
Cả lớp cười ồ lên! Thầy ngạc nhiên và hỏi: Tại sao các em lại cười? Một học
sinh đứng dậy và nói: Thầy đổi tên mới là Thắng, nhưng thật ra không tốt hơn, nhưng
còn tệ hơn bởi vì gọi Thầy Thắng hay Thằng thấy cũng vậy! Ông thầy gãi đầu và lắc
đầu ngao ngán với học sinh của mình.
Có nhiều người ngày hôm nay tự muốn thay đổi tên mới; cuộc sống mới; mục
đích mới; nơi chốn nhóm mới để cho đời sống tốt hơn hay khá hơn nhưng thực tế của
cuộc sống cho thấy sự tự thay đổi đó dường như không khá hơn nhưng tệ hơn bởi vì
đó là điều bất khả thi và ảo tưởng của con người bất toàn. Duy chỉ có một mình Chúa
mới có khả năng thay đổi, có một lời hứa từ Thiên Chúa đã phán trong Khải Huyền
21:1-5, cho chúng ta biết Ngài sẽ làm : “Tất cả đều mới” (All Things New)Châm
Ngôn Ấn Độ có câu: “Không có con sông nào trở lại nguồn xuất phát nhưng tất cả
phải bắt đầu mới” (No Rivers return to its source, Yet all Rivers must have a new
beginning).
I. Một sáng tạo mới ( A New Creation):
Khải 21:1 “Lúc ấy tôi thấy Trời mới, đất mới,vì trời thứ nhất và đất thứ nhất biến
mất và biển cũng không còn nữa…”
Sứ đồ Giăng đang khi bị lưu đày tại Đảo Bát-Mô, dưới triều đại Đế Quốc La Mã
Domitian (AD 81–96) trong một hoàn cảnh thân phận bị tù đày; Hội Thánh bị bắt bớ
và tử đạo ; Đất nước thì bị nô lệ dưới sự cai trị độc tài và, gian ác của Đế quốc La Mã
Nhưng Chúa đã đến với ông trong không gian đen tối và bi thảm nhất của đời sống

Thánh.Hội thánh mới cần có ba điều mới được trang điểm và chuẩn bị
đón chàng rể là: Thánh-Đẹp và chung thủy trong niềm vui và đầy tràn
hạnh phúc, yêu thương được chàng rể đón tiếp sau bao nhiêu năm xa cách.
Bạn đang sống và chuẩn bị như Cô dâu Thánh cho chàng rể như
thế nào? Bạn có đang giữ trinh tiết trong trắng (Virgin or Holly) Vẻ đẹp
dịu dàng, kiêu sa (Beautiful) và chung thủy (Faithful) của nàng dâu sắp
sửa về nhà chồng không? Hay bạn đang có những ý tưởng và hành động
ngoại tình hay phản bội chàng rể chuẩn bị đón tiếp bạn? Năm mới xin
Chúa chuẩn bị và làm mới nơi chốn mới là đời sống bạn như là “Anh chị
em không biết rằng thân thể của anh chị em là một phần thân thể của
Chúa Cứu Thế hay sao...Anh chị em không biết rằng thân thể mình là Đền
Thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trị trong anh em hay sao?...” (I
Côrinhtô 6:15-19). Hội Thánh mới sẽ ra mắt chàng Rễ với sự Trinh trắng
(Holly) hay Ô uế; Chung thủy hay phản bội (Faithful or Traitor); Đẹp dịu
dàng hay xấu xí(Beautiful or Ugly)và một lòng sống chết với Chàng rể.
Ước mong và hy vọng năm mới sẽ đến với bạn với tất cả những
điều mới sẽ làm trên cuộc đời của bạn là một nơi chốn chuẩn bị sẵn sàng
cho Chàng rể đón tiếp bạn mà bạn không hổ thẹn với Chàng rể.
III. Một Đời sống mới (A New Life):
Khải 21:3-4 “…Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ làm dân của Ngài…Ngài sẽ lau
sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc
khóc than hay đau khổ”
Trong sự hiện thấy thứ ba, Sứ Đồ Giăng thấy một đời sống mới
mà đời sống đó có Chúa ngự trị không phải trong hình ảnh thần linh
nhưng với thân xác rõ ràng của Thiên Chúa. Đời sống mới đó là Dân của
Chúa không phải Dân của Pagan (các thần) hay Papal (Giáo hoàng). Đời
sống mới đó không còn cai trị bởi các thần và thế lực của con người
nhưng là Thiên Chúa. Đời sống mới đó không còn nước mắt vì sự bạo
ngược và bất công dưới sự cai trị của con người. Đời sống mới đó không
còn cảnh chia ly bởi sự chết chóc, không có ai có quyền chia ly họ nữa.
Bạn đã có, đang có hay sẽ có Đời sống mới đó chưa? Một đời sống
mới thật sự Chúa đang cai trị và hướng dẫn bạn không phải thế lực của
con người. Bạn đã có kinh nghiệm thoát khỏi sự sợ hãi của thần chết hay
đau khổ của đời này chưa? Sự chết chóc, tang chế, khóc than hay đạu khổ
là hệ quả tất yếu của đời sống cũ, tội lỗi. Hệ quả của đời sống cũ là sản
sinh ra sự chết chóc, tang chế, khóc than và đau khổ. Ở đâu có sự hiện
diện của chết chóc, khóc than , đau khổ là ở đó có đời sống cũ, tội lỗi. Vì
thế ước mong và hy vọng bạn phải có đời sống mới và kinh nghiệm giải
thoát ra khỏi sự ám ảnh của chết chóc, than khóc và đau khổ hiện diện
trong đời sống bạn ngay hôm nay, không đợi đến ngày tận thế. Cho đến
khi bạn nhận được đời sống mới này từ Chúa. Đó chính là Đời sống thật
không phải ảo của một đời sống mới không còn dưới sự cai trị của ma quỷ
và con người. Đời sống mới chỉ làm theo Lời Chúa và ý Chúa.

IV . Một lời hứa mới (A New Promise):
Khải 21:5 “Này, Ta làm mới tất cả mọi vật…con hãy ghi chép những điều này vì là
những lời thành tín và chân thật”
Cuối cùng Chúa quả quyết và xác nhận với tôi tớ Ngài là Sứ Đồ Giăng:
“Này, Ta làm mới tất cả mọi vật...vì là những lời thành tín và chân thật” Tất cả sẽ
mới và với sự thành tín và chân thật của Chúa đã, đang và sẽ hoàn tất lời hứa của
Ngài cho Dân sự là “Ta làm mới tất cả mọi vật…” những lời hứa sẽ được ứng
nghiệm và trở thành sự thật.
Nếu bạn bước vào năm mới 2021 và những năm đã qua chẳng có điều gì
mới từ trong đời sống bạn từ đời sống thuộc linh cho đến đời sống thuộc thể, điều
đó chứng tỏ bạn đã không sống trung tín và chân thật với Chúa, kết quả là chẳng
nhận gì cả từ nơi Chúa. Một lời hay ý đẹp gửi bạn: “ Bạn sinh ra trên đất Mỹ mà
đời sống thuộc linh và thuộc thể nghèo nàn điều đó không phải lỗi của bạn,
nhưng nếu bạn chết mà bạn vẫn còn sống trong tình trạng nghèo nàn thuộc
linh và thuộc thể trên đất Mỹ đó là lỗi của bạn” Cũng vậy bạn là con cái Chúa
mà bạn không nhận được gì cả từ nơi Chúa chỉ có một trong hai điều xảy ra đó là: Một là bạn chỉ là CINO (Christian in Name Only), hai là bạn đã vô tín, không tin
những lời hứa cho bạn hay bạn không quan tâm đến lời hứa của Ngài. Chúa không
bao giờ hứa “Cuội” với ai bao giờ. Chỉ có con người hứa “cuội” và cho người khác
ăn bánh “vẽ” mà thôi. Khi đời sống bạn thể hiện những điều mới trong đời sống,
lúc đó bạn đang là bài giảng sống cho mọi người chiêm ngưỡng về Đức Thành tín
và chân thật của Chúa. Ước mong và hy vọng năm mới đến với bạn với tất cả
những cũ kỹ sẽ qua đi nhưng tất cả sẽ trở nên mới trong đời sống bạn.
On 20 November 1835, MS George Müller có ý tưởng xây một Ngôi Nhà
cho trẻ mồ côi với ước mong chỉ nuôi khoản 50 em nhưng cho đến nay Ngôi nhà
Tình thương được xây dựng tại 6 Wilson Street trong thành phố Bristol (England)
đã có 10,000 em được nuôi dưỡng và lớn lên ở trung tâm này cho đến 1958 trung
tâm này bán lại cho Thành phố.Khi tiếp một phái đoàn Hội thánh đến thăm trung
tâm, một người hỏi MS George Muller: Làm thế nào MS có tiền để xây dựng một
trung tâm quá lớn và nuôi được hơn 10,000 em? MS George Muller trả lời: Bạn có
thấy trước cổng vào chúng tôi có treo một bảng đá với câu Kinh Thánh gì không?
Phi Líp 4:19“ But my God shall supply all your need according to his riches in
glory by Christ Jesus." (Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu
của anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế
Jesus). Ngài làm trỗi hơn điều chúng tôi cầu xin đó là Ngài cung cấp đầy đủ mọi sự
cần dùng của chúng tôi và chúng tôi nhận những sự tiếp trợ mới và những điều
mới từ nơi Chúa hàng ngày.
Thật là một câu chuyện có thật tuyệt vời với ấn tượng mạnh mẽ từ Đầy tớ
Chúa George Muller sống bằng đức tin và kinh nghiệm Đức Thành tín và chân thật
của Chúa trong chức vụ của mình về những điều mới Chúa làm. Bạn thì sao? Chúa
vẫn còn muốn làm nhiều điều mới trong đời sống bạn nhưng vấn đề là bạn có tin
và có để Chúa thể hiện lời hứa cho đời sống bạn hay không mà thôi! Muốn thật hết
lòng.
Trân trọng trong Chúa,
David Lam,SOG

