Theo Chân Chúa.
Bài 1.

NGƯỜI VIẾT PHÚC ÂM
Giăng 20:31
Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng
Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời,
và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

- Chủ đề ( loạt bài ): Theo Chân Chúa. - Nền tảng: 4 sách Tin Lành.
- Mục đích: a. Chân: từng bước đi của Chúa – b. Chân: là gương
mẫu của Chúa – và, c. Chân: là Chân lý Ngài Thật là Cứu Chúa.
- Nhu cần: - gương mặt mới - Thiếu niên. - Tin Chúa lâu năm.
*Anh em tưởng thế nào về Mục sư của mình? bài viết của Mục sư Lê
Văn Thái. Nguyên Hội trưởng HTTL.VN.
“ Mục sư cao tuổi thì chê chậm, - Mục sư trẻ thì chê thiếu kinh nghiệm, - có
con nhiều thì chê bận biệu gia đình còn đâu thì giờ hầu việc Chúa, - không
con thì chê có kinh nghiệm đâu mà hướng dẫn nhi đồng, - y phục đẹp đẽ thì
chê chú ý hình thức bề ngoài, - sềnh soàng thì bảo người lôi thôi,- Mục sư
tính cách thì cho rằng giàu lòng tự ái,- chỉ giảng Kinh thánh thì chê nghèo
văn học, - để nhiều thì giờ kê cứu bài giảng thì chê ít đi ra ngoài, - hay đi
thăm viếng thì chê ông nầy quá rỗi rãnh,- Mục sư cương quyết thì chê cứng
rắn quá, - mềm mại thì bị chê là nhu nhược, - giảng vui vẻ thì chê chỉ có tài
hùng biện, - giảng nhỏ nhẹ thì chê mệt buồn ngủ, - giảng ngắn thì chê giảng
cho có lệ, - giảng dài thì chê nói hoài nghe mệt, - niềm nở thì cho là lấy
lòng tín đồ, - nghiêm trang thì chê là…. lạnh lùng….”

Thế thì Mục sư phải thế nào?
IICôr 2:17 …lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể
nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.

I.NHỮNG NGƯỜI VIẾT SÁCH.
1.Mathiơ: Tên là Lêvi, người thâu thuế được Chúa gọi nên sứ đồ.

Mác 1:19 Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là
Giăng, đương vá lưới trong thuyền.

Giăng viết 4 sách: Tin lành Giăng, và 3 thư tín Giăng I,II và III.
II. BÀI HỌC ÁP DỤNG.
a. Chúa dùng. Những người Chúa dùng thuộc mọi tầng lớp để trở
nên khí mạnh trong tay Ngài. Chúa dùng những người đơn sơ giảng
Tin lành, để phô bày ra Tin lành chứ không phô bày ra con người.
Như cái chậu bằng đất đựng của báu.
IICôr 4:7 Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho
tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải
bởi chúng tôi.

*Có người so sánh :
-Ngài không dùng mây để tạo nên con người, vì thế con người sẽ
lang thang không định hướng,
-Ngài cũng không dùng sấm sét để tạo nên con người, vì thế con
người lúc nào cũng muốn bày tỏ sức mạnh mình,
-Ngài không dùng vàng để tạo nên con người, vì thế con người sẽ tự
tôn luôn thích mình ở hạng nhất,
-Ngài đã chọn đất để tạo nên con người, vì nhờ đó con người biết
mình không ra chi phải luôn biết nhờ Chúa, chính Ngài vào đời sống
như hạt giống gieo vào đất để được kết quả, tự đất không kết quả
được gì.
+ Mathiơ có quá khứ là người thâu thuế vốn bị người Do thái
xem thường. Mác là người vốn yếu đuối từng bỏ Chúa, Luca
không phải là sứ đồ, Giăng một người trẻ tuổi nhất trong vòng
các sứ đồ.
b. Chứng kiến.
Luca cho biết các yếu tố để viết cuộc đời Chúa Giêxu:
Lu 1:1-3. Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về

Mathiơ 9:9 Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là
Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo
ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.

những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc
ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, vậy, sau khi
đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ
ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.
- vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử. Luca cho biết có nhiều sử gia viết về

Công 12:12 Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng,
cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.

cuộc đời Chúa Giêxu nhưng không kể là một sách trong Kinh thánh.
* Luca cho biết có 4 yếu tố căn bản có thẩm quyền thuộc linh:
1. Chứng kiến.
2. Giảng đạo.
3. Kỹ càng.
4. Thứ tự .

2. Mác: một thanh niên trẻ tuổi, nhà ông là chổ nhóm của Hội thánh
đầu tiên, sau đó ông theo Banaba trong các chuyến truyền giáo.

3. Luca: là một bác sĩ, một sử gia không phải là sứ đồ, nhưng được
Chúa dùng viết 2 sách Luca và Công vụ ( Luca 1:1; Công 1:1 )
4. Giăng: khác với Giăng Báp tít. Giăng là con Xêbêđê, một sứ đồ trẻ
tuổi, em Giacơ cũng là sứ đồ.

Nếu đặt tên 4 người đã viết vào 4 nguyên tắc trên sẽ thấy họ có đủ
yếu tố. Ngày nay có nhiều người viết về Chúa Giêxu, nhưng 4 điều
vừa kể trên là mực thước về sự đáng tin và chân thật.
I Giăng 1:1,2 1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt
chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự
sống; - 2 vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho,
chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha
và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi;

Vì Chúa Giêxu không phải là một đối tượng để phân tích mà là con
đường dẫn đến sự sống đời đời. Nên chất liệu của người viết hay nói
về Ngài phải trở nên óng dẫn chính Ngài đến với đọc giả.
c. Chắc chắn.
- Sự chắn chắn trong số nhân chứng. Luật pháp cần nhiều hơn 2.
Phục Truyền 17:6 Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ
đáng bị chết; nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người.

* Khi Kinh thánh ghi những con số, thì trước nhất có nghĩa là đáng
tin trước những thời điểm quan trọng như: - Phép lạ: 5,000 người
trong hóa bánh, - Chúa về trời: 500 người lúc Chúa về trời, về - Đức
Thánh Linh giáng lâm: 120 tại phòng cao, về - Thành lập Hội thánh:
3,000 người tin Chúa trong bài giảng Phierơ.
- Sự chắc chắn trong mỗi cá nhân. Từng người có sự đáng tin.
Bốn người nầy có một trách nhiệm lớn lao là đưa con người trải qua
các thời đại đến gặp Chúa Cứu Thế Giêxu, không phải đang sống
giữa thế gian bằng xương bằng thịt, bèn là đem tâm linh người đến
gặp Chúa Giêxu. Vậy, họ là ai và phẩm chất thế nào?
+ Ngoài yếu tố Thần cảm (IIPhi 1:21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là
bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà
người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. ) Có một yếu tố khác là tánh nết,

người ta ví ân tứ như phẩm chất của vật liệu rất tốt, nhưng bản tánh
giống như người thợ xây nhà, vật liệu có tốt nhưng thợ xây làm ẩu,
cẩu thả thiệt hại biết bao. Tánh tốt quí hơn ngọc, hơn vàng, hơn
quyền thế, hơn mão triều thiên,
* Bản tính dẫn đến thành công chứ không phải do tri thức.
1. Mathiơ: sự chắc chắn về sự chính xác . Có nhiều người thâu thué
nưng Chúa chọn Mathiơ, công việc nầy có liên quan dến những con
số, người thâu thuế qua con số ông sẽ chịu trách nhiệm giữa người
nộp thuế và chính phủ thời đó là đế quốc Lamã. Người ta nói “ Sai
một ly đi một dặm, sai một con số bán một cái nhà ”, người viết hay
người nói Phúc âm là người dẫn đường về Thiên quốc, thật quan
trọng biết dường nào. Một Mục sư có thể kém về những phương diện
khác trong sự hầu việc Chúa, nhưng sự rao giảng Lời Chúa là điều

không thể có một chút sơ xuất nào. Cầu nguyện thật nhiều và khi nói
biết chắc là ý muốn Chúa.
2. Mác: sự chắc nhắn về ơn cứu rỗi. Mác không phải là một sứ đồ,
lại là con người yếu đuối thuộc linh, vấp ngã nhưng qua đó ông biết
đứng lên đi tới, sự yếu đuối và sự giựt dậy làm cho ông có một kinh
nghiệm từng trãi thực về ân điển cứu rỗi của Chúa. (1) Nhà Mác gần
Giêrusalem được Chúa dùng dự lễ Vượt qua và tại đó ngài ban tiệc
thánh, sau đó Chúa môn đồ đi vào vườn Ghếtsêmanê cầu nguyện. (2)
Khi Chúa bị bắt, Mác tường thuật về một người trẻ tuổi theo Chúa
chỉ có cái khăn quấn mình, khi thấy Chúa bị bắt gã trẻ tuồi nầy bỏ
khăn truồng chạy ( Mác 14:52 Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy
trốn khỏi tay chúng. ) (3) Nhà Mác nơi Hội thánh nhóm cầu nguyện.
(Công 12:12 ); (4) Sau đó bỏ Phaolô trong chuyến truyền giáo thứ nhất
( Công 15:38 ) (5) Phaolô không muốn đem Mác theo, cãi lẫy giữa
Phaolô và Bannaba, (6) ( Côl 4:10 Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba
cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi;)
(7) Sau nữa được chứng tốt (IITi 4:11 Hãy đem Mác đến với con, vì
người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. )
* Biết sửa sai là một đức tính quí vì nó đưa bạn đến các đức tính

khác. Chúa không dùng người tốt không biết sữa sai, Ngài có thể
dùng người xấu nhưng biết thay đỗi.
3. Luca: sự chắc chắn về tính cẩn trọng. Vốn là một thầy thuốc,
không phải là sứ đồ nhưng Luca dùng khả năng mình công tác với
Phaolô trong chuyến truyền giáo. Với bản tính chăm chuốt đó đọc
trong sách Luca hay Công vụ sẽ thấy sự chi tiết một cách chu đáo,
không hề thờ ơ, thiếu cẩn trọng. Người như thế được Chúa dùng.
4. Giăng: sự chắc chắn về lòng yêu Chúa. dù trẻ tuổi nhất trong vòng
các sứ đồ, nhưng Giăng yêu Chúa và khiêm nhu.
*Yêu Chúa và được Chúa yêu. Gi 13:23,25 23 Vả, có một môn đồ dựa
vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. 25 Vậy, người nghiêng
mình trên ngực Đức Chúa Jêsus, hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai?

*Một người khiêm nhường. Biết Chúa sâu nhiệm, ông nhớ và ghi lời
dạy Chúa nhiều hơn các sách khác, khi nói về mình ông thường giấu
tên chỉ nói người được Chúa yêu.
Kết: Những câu hỏi tự kiểm:
- Bạn có chắc chắn về trách nhiệm được giao không?
- Bạn có chắc chắn mình từng trải sự Cứu rỗi thật không?
- Bạn có chắc chắn chăm chuốt cẩn thận trong công việc không?
- Bạn có chăc chắn có lòng yêu và giấu mình trong Chúa không?

