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Figure 1. Tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp năm 2020.
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Elon Musk, người áp dụng Kinh Thánh vào khoa học
cách thành công.

Figure 2. Tỷ phú Mỹ Elon Musk

Để nói về Elon Musk, dùng từ “kỹ nghệ” thì đúng hơn dùng từ “khoa học”. Elon
Musk vận dụng được các kỹ nghệ mới nhất, tiên báo được sự xuất hiện của các kỹ
nghệ sắp ra đời.
Cuộc đời Elon Musk áp dụng Kinh Thánh rất kỹ.
Phần sáng tạo riêng của Elon Musk không hề nhỏ. Nhiều người cùng đọc Kinh
Thánh, cùng ở trên xứ cờ hoa (Hoa Kỳ) tự do. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ cho Elon
Musk thành công và không tai tiếng.
Triết lý của Elon Musk rất hay: Có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Vừa làm anh vừa IPO
(gọi vốn). Cách làm của Elon Musk giống với nhân vật Jobs (ông Gióp) trong Kinh
Thánh.
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Nhiều người biết bí mật của Kinh Thánh rồi. Vào thời điểm này, mạnh ai nấy sống.
Chúng ta phải tự lực cánh sinh, tất nhiên có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.
Một lần nữa xin nhắc lại, không phải ai làm theo Elon Musk cũng thành công. Mấy
tỷ phú Việt Nam làm theo Elon Musk chỉ có trật.
Sài Gòn, 25 tháng 04 năm 2022.
Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Bài viết đã được đưa vào sách Để trở thành nhà khoa học của tác giả Tôn Phi.
Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn
Phi.
Trân trọng cám ơn quý vị.

Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon

Page 5 of 75

Page 6 of 75

2 comments

1.

Tran Kim
APRIL 26, 2022 AT 02:09 EDIT
Xin phép share.

2.

Thanh Sớmmai
APRIL 26, 2022 AT 02:10 EDIT
❤️👍

Page 6 of 75

Page 7 of 75

Vì sao nước Mỹ có Satan giáo?

Figure 3. Anton Lavey, of the First Satanic Church, performing a satanic ceremony, 1970.

Tôn Phi
Năm 1966, nhà thần học Anton Lavey thành lập nhà thờ đầu tiên của Satan giáo
tại nước Mỹ. Ảnh: Ông cùng một nữ tư tế đang tiến hành nghi thức tế tự thần
Satan. Tất cả những chuyện này hợp pháp chiếu theo luật pháp và hiến pháp Mỹ.
Nước Mỹ là một nước đặt cơ sở niềm tin trên Kinh Thánh. Mỗi tổng thống Mỹ
lên nhậm chức đều phải đặt tay lên Kinh Thánh để thề. Thế nhưng, nước Mỹ có
Satan giáo và Satan giáo tại đây hoạt động hợp pháp. Một chuyện rất khó coi nếu
xảy ra tại Việt Nam nhưng hoàn toàn hợp pháp tại các nền kinh tế tri thức như
Anh, Mỹ. Nếu nói Satan giáo là sai thì đoàn thể nào hiện nay là đúng?
Satan giáo không tổ chức các hoạt động như cướp của, giết người,…trong tư cách
một tôn giáo và do đó FBI, CIA không làm gì được họ.
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Các bạn đã gặp các nhà lãnh đạo Satan giáo Mỹ chưa? Họ lý luận rất chặt chẽ.
Bạn nói Thượng Đế là tốt ư? Satan giáo sẽ hỏi vặn lại bạn: Ai tạo ra động đất, núi
lở,…? Và bạn biết trả lời thế nào cho có khoa học? Không thể trả lời được bằng
thần học phổ thông. Đài Mỹ đến phỏng vấn họ, được tiếp đón cực kỳ nồng hậu
và lịch sự.
Satan là một ngôi vị, có tính cách, chứ không phải một hình ảnh tượng trưng.
Chẳng ai thấy nó bao giờ và nó chẳng để lại dấu vết phạm tội như vân tay, mẫu
tóc,..Hiến pháp Mỹ đề cao sự tự do, và do đó, người ta có tự do lập hội, kể cả các
hội như trên.
Báo chí Việt Nam hay nói một đoàn thể là tà đạo, hỏi đâu là tiêu chuẩn của chính
đạo, đạo nào là đúng, khi đạo nào cũng scandal? Lưu ý, scandal trong tư cách cá
nhân khác scandal trong tư cách tôn giáo. Hơn nữa, Hiến pháp 1946, quy định sự
tự do tôn giáo, và những đoàn thể kia đang hoạt động hợp pháp. Luật sư Vũ Trọng
Khanh người Hải Phòng làm ra bản hiến pháp hết sức tài tình. Công an, báo
chí,…không có quyền trấn áp bất kỳ đoàn thể tôn giáo nào bởi như thế sẽ vi phạm
hiến pháp Vũ Trọng Khanh, đã được bác Hồ ấn ký. Bên Trung Quốc, thế kỷ trước,
nếu sang truyền giáo, sẽ bị giết. Giờ đây, các nhân viên công lực Trung Quốc
được phép đánh cho người ta chừa, bỏ đạo, chứ không được phép đánh chết, sợ
bị quốc tế lên án. Nói chung, người giỏi ở Trung Quốc dễ sống hơn người giỏi ở
Việt Nam. Tham nhũng ở Việt Nam dễ hơn tham nhũng bên Trung Quốc. Trung
Quốc có nhiều phát minh hơn Việt Nam không phải vì họ đông dân hơn. Nước
nào có thần học phát triển, nước đó sẽ giàu. Hàn Quốc khoảng năm 1948 có nền
thần học phát triển đột ngột, dẫn đến kỳ tích sông Hàn cho đến nay chưa nước
nào theo kịp.
Trở lại chuyện đầu bài, thực ra, Satan giáo ở Mỹ chẳng có mấy thành viên. Anton
Lavey đặt tên cho đoàn thể này là Satan giáo để thu hút sự chú ý, để nổi tiếng.
Nếu là Satan giáo thật và thờ Satan ở mức độ kinh hoàng thật, thì chúng rất tinh
vi, bạn không bao giờ nhận ra. Thế giới đang bị nhiễu loạn thông tin, không biết
đâu là thật, đâu là giả.
Giữa một thời đại như vậy, tác giả Tôn Phi của bài viết này vẫn khẳng định, đạo
Nho (triết Nho của người Việt) là đạo tốt nhất hành tinh. Đạo Cơ-đốc là đạo từ
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trời xuống và do đó có nhiều người dưới đất không tiếp nhận và đó cũng là quyền
của họ.
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Figure 4. Bìa sách Tổng luận thần học của tác giả Tôn Phi và Nguyễn Việt Nho.
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Chỉ có Đức Giê-hô-va mới có thể lật mặt bọn này: “Tại trên núi nầy [Đức Giê-hôva] sẽ trừ-diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che-phủ mọi dân-tộc.”
Sài Gòn, ngày 03 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Vì sao chúng ta phải dâng Một phần mười lên
Đức Chúa Trời?

Figure 5. Tranh một ông vua dâng của tế lễ cho thầy tư tế.

Nhiều gia đình nghèo mà không biết tại sao mình nghèo. Xin thưa, đó là do không
dâng một phần mười hoa lợi lên đền thánh.
Có một sinh viên nọ, đi làm thêm được 6 triệu một tháng. Em đóng tiền học phí
hết 5 triệu 4. Còn lại 600 000, em phân vân, không biết nên đóng tiền trọ hay nên
nộp một phần mười cho Đức Chúa Trời?
Câu trả lời là, em cứ dùng 600 000 đó để đóng trọ. Đức Chúa Trời không cần 600
000 đồng của em. Sau này em giàu, em nộp lại 600 000 kia cho Đức Chúa Trời
cũng chưa muộn.
Kinh Thánh phải được hiểu một cách co giãn, chớ cứng nhắc. Có người hiểu Kinh
Thánh cứng nhắc sẽ tự làm khổ bản thân.
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Luật một phần mười là một phát kiến quan trọng. Người đầu tiên dâng một phần
mười là vua Mên-chi-xê-đéc, bạn của tổ phụ Áp-ra-ham. Vua Mên-chi-xê-đéc
dùng bánh và rượu nho dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham nhập vào đó
một phần mười số của cải chiến lợi phẩm sau khi đánh thắng Kết-rô-lao-me và
các vua đồng minh.
Ơn ích của một phần mười lớn lao như vậy, nên ông chủ hãng xe vận tải lớn nhất
Hàn Quốc, hãng Huyndai ( phiên âm tiếng Việt: Hiện Đại) đã nộp đến 9 phần 10,
tức là gấp 9 lần mức tối thiểu, lên cho Đức Chúa Trời. Kết quả, ông mỗi ngày một
giàu có. Hãng xe Huyndai giờ nổi tiếng khắp thế giới, công trường nào cũng có
mặt.
Sự thịnh vượng của hãng xe Hiện Đại làm ứng nghiệm, minh họa cho câu Malachi
chương 3 câu số 10: “”Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười, hầu cho có lương
thực trong nhà Ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử Ta, Đức Giê-hôva vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước
xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”
Trái lại, nếu ăn bớt, hoặc không nộp một phần mười lên cho Đức Chúa Trời, thì
nhất định sẽ hỏng. Vinashine, Vinalines của nhà cầm quyền Hà Nội là một ví dụ.
Người ta cố tìm một con người để đổ lỗi và con người đó là Nguyễn Tấn Dũng.
Song, dù ai làm thủ tướng lúc đó thì Vinashin, Vinalines cũng sẽ thua lỗ như vậy,
do cùng chung một nền văn hoá. Lý do nêu trên.
“Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm Ta. Các
ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các
phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả
nước, đều ăn trộm Ta.”
Đến bây giờ, bạn đã biết nguyên nhân của sự thua lỗ. Đáng tiếc là biết cũng đã
muộn. Văn hoá đó chỉ có thể được thay thế chứ không thể sửa được nữa.
Vào thời nay, nói đến luật pháp một phần mười, nom có vẻ dễ dàng. Song vào
thời điểm hơn 4000 năm trước, thời đại Áp-ra-ham, chưa có khoa toán học, làm
sao người ta có thể nghĩ ra một phần mười? Hệ đếm cơ số 10 xuất hiện mãi sau
này. Vua Mên-chi-xê-đéc nghĩ ra một phần mười và dâng cho Thượng Đế, chứng
tỏ đây là một ông vua rất giỏi.
Page 13 of 75

Page 14 of 75

Vào 5000 năm trước, vua Thang, vua Vũ cũng dâng tế lễ lên Thượng Đế. Triết
Nho có gốc cũng dâng một phần mười. Khắp cả nước giàu có sum suê. Hoàng
kim thời đại đã từng có mà người ta không biết. Các sách của Nho rất giống với
Kinh Thánh, minh họa cho Kinh Thánh. Nhờ dâng một phần mười, Mên-chi-xêđec là vua của sự công bình.
Thượng Đế đã đến trần gian và dạy dỗ chúng ta hiểu sâu sắc về luật pháp một
phần mười. Quỷ Satan sẽ xoá luật pháp một phần mười đi, bảo con người đừng
có giữ. Một điều luật trong Cựu ước, sang thời Tân ước có thể chỉnh sửa cho phù
hợp, đặc biệt trong lúc cấp bách. Song, về cốt yếu thì không được thay đổi luật
Cựu ước, nhất là luật mười điều răn Môi-se. Chúa Giê-su cũng giữ luật cựu ước.
“Ta đến không để xoá bỏ luật pháp mà để kiện toàn luật pháp”- Đức Giê-su.
Có hàng ngàn ý kiến, ý kiến nào đúng?
Nói chung, Kinh Thánh, bạn phải tự suy ngẫm. Không ai suy ngẫm thay cho ai
được cả.
Sài Gòn, ngày 05 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Page 14 of 75

Page 15 of 75

Nước Mỹ loại bỏ cây thập tự ra khỏi trường học là đúng hay sai?

Figure 6. Lớp học Mỹ. Ảnh tư liệu.

Xưa kia, mọi trường học tại nước Mỹ đều gắn cây thập tự giá trên bảng thầy giáo.
Theo quan điểm thần học nguyên thủy, người ta không đặt bất kỳ vật gì để người đối diện thờ
phượng hoặc dùng làm vật liên tưởng đến đối tượng thờ phượng.
Quan điểm này cũng được bảo tồn trong giáo hội Chính giáo Đông phương ở Nga.
Sáng thế ký chương 20 câu số 5:

“Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va
Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con
cháu đến ba bốn đời,”

Là đất nước tôn trọng quyền làm người và chấp nhận sự đa dạng, các tổ phụ lập quốc F2 của Mỹ
đã mạnh dạn loại bỏ cây thập tự ra khỏi trường học. Trường học không phải nơi truyền đạo. Muốn
truyền đạo ra ngoài công viên.
Mái trường mà chúng tôi mơ ước là mái trường Nho giáo, không một bức tượng nào được phép
đặt trong mái trường.
Có một ước mơ, đưa 3 chương đầu sách Sáng thế ký vào sách giáo khoa ngữ văn của Mỹ. Đây là
ước mơ đúng. Hy Lạp đưa thần thoại Hy Lạp vào trọng điểm sách giáo khoa. Vậy thì, đất nước
Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền đưa sách Sáng thế ký dạy cho học sinh những năm tháng thuộc lòng.

Page 15 of 75

Page 16 of 75

Lá thư cho ngày thứ Bảy

Figure 7. Tác giả cùng mẹ và em gái đi dạo Gò Vấp, 2014.

Kính thưa quý vị.
Tôi lây bệnh nói nhiều từ bố tôi. Hôm nay tôi không quảng cáo các sách của mình trên Amazon
nữa. Nếu tôi có làm phiền quý vị, xin quý vị bỏ qua. Tôi phải nói ra bởi nói ra cũng là làm việc.
Phải học hành rất nhiều mới làm được như vậy.
Những ngày tháng khổ sở, đói kém sắp xảy ra. Không những tại Việt Nam, mà nhiều nơi khác nữa
(Việt Nam còn đỡ). Cho nên, hãy bớt ăn tiêu, đàn đúm, hội hè rượu nhạc. Lâu lâu làm một bữa thì
được. Tuần nào cũng nhậu chỉ có chết. Bắt buộc chúng ta phải cắt giảm chi tiêu.
Cuộc sống khổ sở muôn bề. Nguyên lý cha đã hết thời. Nguyên lý mẹ lên ngôi. Nguyên lý mẹ giải
quyết được những hậu quả do nguyên lý của để lại.

Bạn trẻ Y Jao Buon Ya, tôi tự hào đó là bạn mình, và kể cả khi không là bạn mình, cũng tuyên bố
rằng, triết gia Lương Kim Định là cao tổ triết Việt. Đời sống ngoài kia vô hồn vô hướng. Kim Định
đã đưa ra được một hướng đạo đúng. Bạn đọc phải biết được cao thấp giữa các nền triết lý. Thời
nay không có ai dốt nữa cả, không được nói là không biết (triết nào cao, triết nào thấp).
Hai người nam đương gặt lúa ở ngoài đồng, một người thành công, được đem đi, người kia thất
bại bị bỏ lại. Hai người nữ đương xay cối, một người thành công, được đem đi. Người kia thất bại,
bị bỏ lại. Đó có thể là bạn, có thể là tôi.

Chúng ta cố gắng vươn đến chân lý. Chân lý chỉ có một chỗ chứa duy nhất.

Bây giờ, với các phương tiện đã quá dư thừa, chúng ta hãy nạp sẵn thể lực, kiến thức và tích lũy
tư bản, chuẩn bị cho một thế trận có thể kéo dài 10 năm, 20 năm.
Những tháng ngày khó khăn sắp tới, chúng ta sẽ có nhau.
Sài Gòn, ngày 10 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn). Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com. Điện thoại:
+84344331741
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Ngày nào có sự khốn khó của ngày đó

Figure 8. Đôi bạn trẻ khó nhọc đang cùng nhau đọc sách Tuyển tập thơ Đường.

Trong Kinh Thánh Mát-thêu chương 6 câu 34, thánh Mát-thêu có chép: “Ngày nào có sự khốn khó
của ngày đó.” Qủa thật, con người không bao giờ thoát khỏi khó khăn.
Bác nông dân lo có bão, lũ đến, hoa màu và lúa sẽ chết hết. Văn minh tin lành sinh ra hình thức
bảo hiểm để nếu nông sản bị hỏng thì ngân hàng vẫn đem tiền đến cho gia đình bác nông dân. Ông
giám đốc ngân hàng lo bị tin tặc cướp tiền, không biết lấy đâu ra để đền cho khách. Chủ quán phôtô-cóp-py lo lắng không biết lấy đâu để trả tiền mặt bằng 10 triệu/tháng cho chủ nhà. Bên Do
Thái, chủ nhà ăn 40%, chủ quán phô-tô-cop-py ăn 60%, thế thì không ai lo lắng tiền mặt bằng.
Ông giáo sư trường đại học (đại học thật) lo cập nhật giáo trình để giáo trình trường mình không
tụt hậu so với trường khác. Mặc dù lương ông rất cao nhưng ông rất sợ tội đạo văn. Có ông tự
mình làm nhưng cũng bị đánh là đạo văn vì trước đó đã có người nghĩ ra.
Ông tổng thống lo sợ có đảo chính, bạo động. Nữ hoàng Anh và tổng thống Pháp lo sợ khủng bố
đến từ Trung Đông. Cảnh sát Mỹ lo lắng bị dân da đen tố là phân biệt chủng tộc. Nói chung, mọi
người đều có thứ để lo lắng. Cuộc đời giống như cái đồng hồ với kim giờ và kim phút. Con người
như tù nhân bị trói vào cái cối quay là kim giờ. Giờ trôi qua rất chậm nhưng nó vẫn trôi qua, và
mình phải đeo quả nặng vừa chạy theo đồng hồ kim giờ.
Ông Tôn Phi, chủ tập đoàn Charlie, lo lắng rằng không có phát minh. Áp lực lên tôi là phải có phát
minh. Vì vậy phải chi rất mạnh cho các nhà phát minh. Nhiều khi khách gọi lúc 3h sáng để hỏi
bài, mình phải thức dậy để trả lời khách. Khách trả laptop bị hỏng, mình phải nhanh chóng mua
laptop mới để bồi thường cho khách. Chúa bảo đừng có quá lo: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày
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mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Mát-thi-ơ chương
6 câu 34. Nền nhân bản Cơ-đốc giáo cao hơn nền nhân bản Phật giáo ở chỗ, trong nhân bản Cơđốc giáo, bắt buộc phải cho con người nghỉ ngơi một ngày trong tuần. Xuất Ê-dip-tô ký ( Xuất
Hành) chương 20, câu 9 đến câu 11: “Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con
trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ
làm công việc chi hết;
vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ
bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”
Nhờ đó, các nước Cơ-đốc giáo có ngày nghỉ. Đế quốc La Mã khi xâm lược sang các nước phương
Đông thì cũng ép phương Đông phải nghỉ một ngày trong tuần, nhờ đó dân các nước phương Đông
mới được nghỉ. Xem trong sử Việt Nam (Đại Việt sử ký toàn thư) thì thấy dân Việt Nam làm lụng
quần quật quanh năm, trong năm chỉ có mấy kỳ lễ như tết nguyên đán hoặc tết trung thu thì được
nghỉ, còn lại một tuần 7 ngày thì phải làm việc hùng hục như trâu cả 7 ngày. Ngày nghỉ quả là một
phát minh trọng đại của Đức Chúa Trời, phải người rất thông minh mới nhận ra ý nghĩa của nó.
Bên Mỹ cấm các công ty bắt công nhân làm việc ngày thứ Bảy. Nếu một công ty bảo công nhân
làm việc ngày thứ Bảy, phải trả lương cho họ gấp đôi ngày thường.
Do Thái vẫn là chủ của văn minh thế giới. Luật ngày nghỉ xuất phát từ văn minh Do Thái. Nhờ có
ngày nghỉ, con người thoát khỏi cường độ lao động nặng nề. Kịch bản phim Thời đại tân kỳ
(Modern times) của Charles Chaplin (hài Sác-lơ) nói về nạn tư bản hoang dã thời kỳ đầu, nơi các
nhà tư bản bóc lột sức lao động công nhân Tây phương đến nỗi họ không có cả thời gian ăn trưa,
phải nhét bánh mì vào miệng cách vội vàng. Nhờ văn minh Do Thái, nạn tư bản trên thế giới được
hóa giải bớt phần nào.
Mặc dầu vậy, những sự khốn khó vẫn không bao giờ dứt, đối với con người. Đức Chúa Trời biết
trước điều này. Ngài nói:
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các
ngươi sẽ được yên nghỉ.
Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ chương 11, câu 28, câu 29 và câu 30).
Quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Vì sao thầy bói nói trúng?
Viết bởi nhà văn Tôn Phi

Figure 9. Tôn Phi và chú chó. Quận 7, Sài Gòn năm 2021.

Bên Do Thái, đấng tiên tri Si-mê-on đứng trước cửa đền thờ nói rằng, tôi sẽ được trông thấy Đấng
Cứu Thế rồi mới chết. Qủa thật, ông đã được bồng trên tay Chúa Giê-su. Đấng tiên tri Si-mê-on
còn nói thêm với bà Ma-ri, mẹ đẻ phần xác của hài nhi Giê-su rằng: “Gươm sắc sẽ đâm thấu lòng
bà.” Qủa thật, vào khoảng năm 48 tuổi, bà Ma-ri ôm xác con bị đóng đinh chết trên cây thập tự.
Trong xã hội Việt Nam, Trung Quốc, có một nghề gọi là nghề thầy bói (bói toán, bói khoa, bói
Kiều, bói cỏ thi…). Không ai biết là nó đúng hay không và nếu đúng hay sai thì căn cứ trên cơ sở
nào.
Vào thế kỷ XVII, nhà toán học, triết học Phổ tên là Leibnitz đã lấy Kinh Dịch của văn minh Trung
Hoa làm thành thuật toán nhị phân. Thuật toán nhị phân là cơ sở hình thành của khoa điện toán.
Dường như ngày nay, không ngành nào là không cần đến máy tính, máy in, máy fax. Bởi tính ứng
dụng siêu cấp của Kinh Dịch hiện rõ như vậy, cho nên, rất khó nói Kinh Dịch là mê tín.
Cuốn Kinh Dịch, nói về 64 trạng thái của một sự vật, hiện tượng. 64 là 2 mũ 8. Không một hiện
tượng nào có thể nằm ngoài 64 hiện tượng được đề cập đến trong Kinh Dịch. Lưu ý Kinh Dịch
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không có chữ. Về sau, người ta thêm chữ vào đó để minh họa nó, gọi là “hệ từ” (từ treo vào để
làm rõ hệ).
Mỗi con người đều có dữ kiện đầu vào. Nhà thuật số căn cứ vào đó, lắp ghép các dữ liệu đầu vào
vào một chiếc máy tính (Kinh Dịch) và cho ra lời bói gọi là bói toán. Vì vậy, thầy bói thường bói
trúng. Lưu ý, chúng tôi dùng chữ “thường) (often) chứ không dùng chữ “luôn luôn” (always) vì
thầy bói cũng có thể sai.
Vì sao người ta tìm đến bói toán? Thưa, vì giáo dục kém, và ít sáng tạo. Con người sáng tạo thì
tìm cách sáng tạo. Con người không thích sáng tạo, lười suy tư, thì thường nghĩ đến khoa bói toán.
Kể cả những người giáo dục cao, đã tốt nghiệp đại học, song vẫn tin vào bói toán, và trăn trở về
nó. Tất nhiên, chúng ta không gọi họ là mê tín vì bản thân chúng ta cũng chưa chắc đã suy nghĩ có
khoa học.
Chúng ta cần phân biệt hai loại hình:
Một là hình thức hỏi ma quỷ để biết trước tương lai. (Từ hay gọi họ là “bói khoa?”)
Hai là bói khoa, dựa vào dữ liệu đầu vào để dự đoán trước tương lai.
Ở quê tôi, Hà Tĩnh, người làm bói khoa nhiều. Kể cả tướng tá quân đội cũng nô nức đi xem bói.
Nguyên nhân: Cuộc sống bất an, lắm kẻ thù, phải đi hỏi thầy đê biết kẻ thù sắp đi những bước nào
và mình phải đi những bước nào. Người làm nghề bói khoa, hỏi ý kiến của một con ma, hoặc một
con quỷ, và trả lời cho khách biết chính xác ngày mai số đề về bao nhiêu, cổ phiếu tăng bao nhiêu.
Vì sao ma quỷ có thể nhìn thấy trước tương lai của một người? Rất dễ. Một người lao xe từ trên
đỉnh dốc xuống chân dốc. Khi xe còn ở lưng chừng dốc thì ta sẽ biết: Chiếc xe sẽ lao xuống chân
dốc. Trừ khi có một sự thay đổi thì người đi xe đạp phanh gấp và vác xe ngược lên đỉnh dốc.
Thượng Đế thấy trước tương lai của một người, ma quỷ cũng thấy trước tương lai của một người,
song, ma quỷ chỉ nhìn thấy trước tương lai hữu hạn của một người, còn Thượng Đế nhìn thấy và
hoạch định tương lai dài hạn cho người đó.
Thầy bói chân chính chỉ thờ Thượng Đế, chứ không thờ ai khác (Samuel, Daniel). Nho giáo nguyên
thủy là tín ngưỡng thờ Trời. Bên Tàu, ở sông Dương Tử, có nghề bói toán chân chính. Người ta
tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Xong, người ta đốt cỏ thi trên mu rùa. Mu rùa cho ra chữ gì thì
thầy bói toán phân tích cho khách nghe chữ đó, thể hiện những diễn biến sắp tới. Cách làm này,
người ta hỏi ý kiến từ thiên nhiên, cho nên ít bị coi là mê tín dị đoan. Còn hầu đồng, hầu bà, thì
chắc chắn là mê tín dị đoan, vì đã để cho âm hồn của kẻ khác nhập vào cơ thể của đồng cô, bóng
cậu. Điều này lý giải tại sao những đồng cô, bóng cậu hay chết yểu, không được sống đủ tuổi thọ
của Trời.
Ở Việt Nam, người theo Phật giáo, hoặc người không theo đạo nào (hay gọi là bên lương) thường
đi xem bói. Ông thầy chùa thông thạo về tử vi tướng số. Ở mỗi làng quê lại có một bà làm nghề
này, thường không lấy được chồng. (Vì họ xem thấy ma quỷ nên cuộc sống trăm ngàn khổ sở).
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Người theo đạo Cơ-đốc tuyệt đói không đi xem bói. Song, nhiều Cơ-đốc nhân vẫn
đi xem tướng. Người ta hay nói “tướng tại tâm”. Điều này dễ hiểu thôi, sinh năng có
hai nhánh là vật chất và tinh thần. Tinh thần của bạn thế nào thì sinh năng thế nấy,
và sinh năng lại quy định lại vật chất. Vì vậy tinh thần của một người na ná giống
vật chất của người đó. Người hay vui cười thì sinh năng tốt, sinh năng tốt gây ra hình
hài dễ thương. Đây là cơ sở của tướng pháp, hoàn toàn đúng chiếu theo khoa học
lượng tử.
Thầy bói thời nay tinh vi hơn thời trước, vì thời nay, thầy bói có bằng đại học,
thậm chí có bằng thạc sỹ, tiến sỹ, nói gì dân cũng tin. Người nghe, thường vì tò mò
hoặc vì lo lắng, bất an trong cuộc sống nên phải tìm đến thầy bói. Thầy bói đánh
rất trúng tâm lý của người nghe, đó là:
Một, mong muốn một sự đổi đời, khỏi phải làm việc nặng, làm việc nhẹ hơn lương
cao. Những người nghiện chơi đề là khách hàng thân thiết của thầy bói. Song, con
ma, mà họ hỏi ý kiến, chỉ cho khách chơi trúng nhỏ giọt, để khách chơi cúng cho
con ma cả đời không thoát ra được.
Hai là, người xem bói muốn được nghe rằng mình quan trọng đối với đời. Như là,
“Chị là người hay giúp người khác”, “Chị có quý nhân phù trợ”, vân vân và vân vân.
Nghe đến đó thì ai cũng sướng. Có người, nghe thầy bói nói rằng mình sẽ được làm
vua, thế là đi giết vua để được làm vua. Loại người này, ở Việt Nam, từ thời nhà
Đinh đã có.
Phụ nữ hay đi xem bói hơn đàn ông vì phụ nữ cô đơn.
Thầy bói nổi tiếng nhất Việt Nam là Ngô Hùng Diễn. Thầy này có học trò là Trần
Quang Quyến, vừa là giáo sư toán học, làm cho World Bank, vừa là nhà tướng số.
Thầy bói nói trúng, nhưng đừng để ý. Việc của bạn, bạn cứ làm. Đừng để ý đến lời
ong tiếng ve của những người xung quanh. Thủ tướng Anh, thống chế quân đội
hoàng gia Anh Winston Churchill có câu nói bất hủ: “Bạn không thể đi đến đích nếu
để ý đến tiếng sủa của mỗi con chó bên đường.”
Để thoát khỏi thầy bói, chúng ta cần có bằng sáng chế. Công ty thật, tổ chức thật,
trường học thật sẽ có sáng kiến, phát minh. Như đã nói, người giỏi sẽ có phát minh.
Người có phát minh thì không sợ số phận.
Có một người duy nhất có thể vén tấm màn cho muôn dân.
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Sài Gòn, ngày 04 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (nhà khoa học, triết gia Lê Minh Tôn)
tonphi2021@gmail.com

Page 22 of 75

Page 23 of 75

Vì sao người quê thích đi xem số?

Figure 10. Từ trái sang phải: Vợ chồng nhà báo Lê Phú Khải và nhà bác học Tôn Phi.

Ở nông thôn Việt Nam, hầu như làng nào cũng có thầy tướng số. Người quê thích đi
xem số. Trung bình, cứ 4 người đi xem số thì chủ yếu 3 người ở quê, 1 người ở phố.
Trung bình, trong 10 người đi xem số, thì 6 người trong số đó 60%) theo các đoàn
thể thờ Phật, 1 người (10%) theo các đoàn thể thờ Chúa. 3 người còn lại (30%) theo
tín ngưỡng tạp lai, nghĩa là lai nhiều tư tưởng, Nho, Lão,…Nhìn chung, người theo
đạo Phật hay đi xem tướng, xem bói hơn người theo đạo Chúa. Nguyên nhân nằm ở
việc giáo lý của nhà Phật không thống nhất.
Kể cả các trường phái gắn nhãn duy vật, thì cũng nặn tượng ra để thờ. Tại các nước
duy vật, nhân viên công lực xem số, xem tướng tai, tướng mắt,…còn giỏi hơn cả
thầy bói Trung Hoa. Những nước này rất khó đi lên nền kinh tế tri thức.
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Đặc biệt, những người có gia đình tan vỡ hay đi xem số. Cứ 100 người đi xem số thì
70 người (70%) gặp vấn đề trong gia đình (ly hôn, cha mẹ con cái cãi vã nhau). Gia
đình vững thì đường học hành của con cái mới vững. Phụ nữ đi xem số nhiều hơn
đàn ông, khoảng 75/25, bởi phụ nữ là phái yếu, tâm lý không được vững trước những
cú sốc và biến động tâm lý.
Kỳ lạ thay, có những thẩm phán chủ tọa tòa án cũng phải đi thắp hương. Không chỉ
người quê thích đi xem số. Kể cả người phố cũng thích đi xem. Con số chính xác có
lẽ phải cần đến các điều tra xã hội học uy tín và nhân bản.
Nhân loại bất hạnh thay. Nền kinh tế chạy theo số lượng, cho nên người ta buộc phải
hy sinh nhân phẩm để có đủ số lượng. Tất cả đều chạy đi xem số. Ít ai suy tư để có
phát minh phát kiến. Tuy nhiên những người có phát minh, phát kiến sẽ được bội
thưởng rất hậu hĩnh.
Triết lý đúng, có đặc điểm, là khuyến khích người ta phát minh, phát kiến. Triết lý
sai, có đặc điểm nhận dạng là, nói đi nói lại một điều đã có. Triết lý nào cũng có một
tấm áo giáp vô cùng vững chắc để bảo vệ mình, cho nên, rất khó để nhận ra triết lý
nào đúng, triết lý nào sai.
Việc xem số, xem tướng rất mất nhiều thời gian. Thời gian đó, chi bằng, bạn để dành
để sản xuất, phát minh một cái gì đó, thì có ích hơn.
Trân trọng,
Sài Gòn, 06 tháng Một năm 2021.
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Chuyện ông Gióp trong Kinh Thánh.

Figure 11. Ông Gióp bị ghẻ lở, bạn bè tới thăm. Tranh tư liệu.

Ở Đông phương, có ông Gióp, là người được kính trọng. Ông có các con trai và các
con gái đông đúc, vợ đẹp, gia sản tiền muôn bạc vạn, đặc biệt luôn biết kính sợ Đức
Chúa Trời.
Satan không phục, bảo rằng, đó là do Gióp giàu nên Gióp mới thờ Đức Chúa Trời.
Hãy để cho Gióp nghèo đói mà coi, Gióp sẽ chửi Đức Chúa Trời ra mặt. Đức Chúa
Trời bằng lòng cho Satan gây ra một vài tai nạn để thử lòng Gióp, nhưng tuyệt đối
không được giết Gióp.
Vậy, Satan đã gây ra cho Gióp, bao gồm: con trai chết, con gái chết, đầy tớ chết, trâu
bò mất, nhà gãy đổ. Còn có ghẻ lở đầy mình. Gióp chịu khổ sở suốt 7 năm. Song,
miệng Gióp vẫn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết hạn, Satan phải buông Gióp ra.
Đức Chúa Trời ban phước lành phục hồi cho Gióp.
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Đầu tiên là thân thể, da dẻ của Gióp lành lại. Tiếp theo là gia sản hồi phục. Bạn bè
Gióp đem đến vàng bạc, châu báu nộp cho Gióp. Rồi Gióp và vợ lại sinh được những
cô con gái rất xinh xắn. Đức Chúa Trời làm cho Gióp giàu nhất Đông phương.
Tôi đã chứng kiến cuộc đời mình trong Gióp. Một năm, đưa được 60 quyển sách lên
Amazon, mở được tập đoàn máy tính, mở được nhà xuất bản. Nhưng tôi biết không
nên đi nhanh hơn. Mình thắng đến đây đủ rồi, không thắng hơn nữa.
Bạn ạ. Bạn cũng sẽ như Gióp, sẽ bị thử thách trăm bề. Nhớ ngợi khen Đức Chúa
Trời như Gióp. Hết cơn thử thách, Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn phục hồi.
Tôn Phi Charlie.
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Kinh Thánh nói gì về việc uống bia rượu?

Figure 12. Một chàng say rượu. Ảnh tư liệu.

Là một người con trai, mỗi tháng tôi chỉ dám uống một lon bia. Uống để reset lại cơ
thể, vào ngày thứ Sáu cuối cùng trong tháng.
Nói chung, Kinh Thánh không khuyến khích việc bia rượu. Có đoạn nào đó nói rằng,
vào thời sau rốt, người ta vẫn lo ăn uống và cưới gả. Ta hãy chú ý kỹ đến từ ăn uống.
Vào thời sau rốt, văn minh tiến rất cao nhưng văn hóa lại đi xuống. Con người không
có thú vui gì ngoài thú vui rượu chè nhậu nhẹt.
“38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường
cho đến ngày Nô-ê vào tàu,
39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy,
khi Con người đến cũng như vậy.” Ma-thi-ơ chương 24, câu 38 đến câu 39.
Nam hay nhậu nhẹt. Sau khi nhậu nhẹt thì chắc chắn sẽ chửi thề. Vì vậy, nữ dễ vào
nước Thiên Đàng hơn nam.
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Nhưng người con trai không biết uống rượu thì sẽ yếu. “Ðừng chỉ uống nước luôn;
nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.” Thánh Phao-lô dạy
con nuôi của mình là Ti-mô-thê như vậy. Bạn đọc thử tra trong I Ti-mô-thê chương
5 câu số 23.
Nói chung, Kinh Thánh là một hiện tượng có tính cách biến tán huyền ảo. Với mỗi
người khác nhau sẽ có một câu trả lời khác nhau. Trong trường hợp ấy, cần phải
tham khảo kỹ các trường hợp để biết quyết định đúng cho trạng huống của mình.
“Phải tự đốt đèn mà đi.”- ngạn ngữ Trung Hoa.
Sài Gòn, ngày 28 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com, Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

One comment

1.

Ha Thanh
JANUARY 29, 2022 AT 03:04 EDIT
Em nghĩ người nữ dễ đi vào nước thiên đàng hơn vì phụ nữ giàu cảm xúc, dễ
tiếp nhận những đạo lý yêu thương. Còn đàn ông thì có yếu đuối cũng phải cố
tỏ ra mạnh mẽ, không muốn nghe, không muốn tin, không muốn phải nhờ cậy
1 thế lực vô hình, nên khó đi vào Nước Thiên Đàng.
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Kinh Thánh nói gì về thù hận?

Chúa bảo hãy bỏ thù hận đi. Song, đối với những thù hận lớn thì thế nào? Câu hỏi
này rất khó vì Kinh Thánh về mặt văn học là một hiện tượng có tính cách biến tán
huyền ảo.
Trong Thi Thiên (còn gọi là Thánh Vịnh) chương 94 câu số 1 và câu số 2, Chúa nói:
“Hỡi Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, Hỡi Ðức Chúa Trời,
sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan xét thế gian, hãy
chổi dậy, Báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo.”
Rô-ma 12:17-19 bản dịch gốc tiếng Việt Nam năm 1925 có chép: “Chớ lấy ác trả ác
cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết
sức mình mà hòa-thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu-dấu của tôi ơi, chính mình
chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép
lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo-ứng.”
Trên thế gian này, con người ta như đi trên dây. Lời Chúa dạy gần nhất (mà tôi nhớ)
về việc báo thù hay không báo thù: “Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ.
Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;” (Ma-thi-ơ
chương 5 câu 39).
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Thi Thiên chương 61 câu số 2 nói: “đặng rao năm ban ơn của Ðức Giê-hô-va, và
ngày báo thù của Ðức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu;”. Vậy, hãy
để sự báo thù cho Đức Giê-hô-va, đích thân tay bạn đừng báo thù, trừ khi là trường
hợp quá khẩn cấp.
Kinh Thánh, không ai có thể học thay ai. Bạn phải tự học, vừa thực hành trong cuộc
sống và ngẫm nghĩ, tìm ra đáp số đúng.
Mỗi người sẽ đều gặp một câu hỏi rất lớn trong cuộc đời.Nếu đáp số của bạn trùng
với đáp số của bạn bè, thì rất có thể bạn đã đúng.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỰ CAY ĐẮNG?

Trong cuộc đời, ai cũng có giai đoạn buồn. Người ở vị trí cao bị đưa xuống vai trò
thấp, họ thường lo lắng, tủi thân.
Kinh Thánh dạy: Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng. Ê-phê-sô 4:31
Hãy loại bỏ ra những sự cay đắng. Để làm được điều này, chúng ta cần có bạn. Bạn
trong trường, bạn trong giáo hội, bạn trong công ty. Khi cần, ta sẽ nhờ bạn giúp.
Tất nhiên, ta không lợi dụng bạn bè.
Khải Huyền chương 21 câu số 4, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng, ai vượt qua những
khổ đau này sẽ được ngài ban cho hạnh phúc: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi
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mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn
nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.”
Cũng giống như Đức Chúa Trời, mọi con cái của ngài phải làm mới mình mỗi
ngày (Đây là lý do các bạn trẻ trong tập đoàn Charlie sản xuất ào ạt). Khải Huyền
chương 21, câu số 5: “Ðấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy
muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật.”
Kinh Thánh, không ai có thể học thay ai. Lỡ ông mục sư hay ông linh mục sai thì
sao? Tác giả Tôn Phi viết bài cho bạn đọc đây chắc gì đã nói đúng. Do đó, bạn phải
tự học, vừa thực hành trong cuộc sống và ngẫm nghĩ, tìm ra đáp số đúng. Một ông
thầy giỏi không phải là ông thầy nhét vào đầu học sinh một lô chữ nghĩa. Một ông
thầy giỏi là một ông thầy dạy cho học sinh cách phân biệt cái nào đúng, cái nào sai.
Tôi đề nghị các bạn, hãy giữ vững các mối nhân luân. Những mối nhân luân này
góp phần giúp bạn vượt qua những sự cay đắng. Tất nhiên, trong niềm tin của một
người Cơ-đốc nhân thì người bạn đầu tiên là Đức Chúa Trời. Sau đó là ai? Bạn
phải có những phương án dự phòng.
Văn hào Tiệp Franz Kafka là một người có cuộc đời cay đắng. Ngày nào anh cũng
đến quán, ở đó có sẵn bạn bè. Tại đây, trong lúc nói chuyện, Franz Kafka vừa được
bạn giúp vượt qua sự cay đắng, vừa được bạn cung cấp cho tư liệu để viết văn.
Những tác phẩm của anh rất nổi tiếng: Lâu đài, Vụ án, Người bác sĩ ở nông thôn,
Hóa thân,…Họp mặt nhau uống một ly trà chanh thôi cũng được, nhưng phải họp
mặt nhau.
Một mình rất khó bươn chải trong cuộc sống. Vì vậy Chúa dạy phải kết hôn. “Bởi
vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở
nên một thịt.”– Sáng thế ký chương 1 câu 24.
Mỗi người sẽ đều gặp một câu hỏi rất lớn trong cuộc đời.
Nếu đáp số của bạn trùng với đáp số của bạn bè, thì rất có thể bạn đã đúng.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 27 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Công cụ nào để biết mình đang hiểu đúng
hay hiểu sai Kinh Thánh?

Figure 13. Tranh: Jean tại đảo Patmos. Vẽ bởi họa sĩ Berto di Giovanni

Kinh Thánh là cuốn sách quyền lực nhất, cũng là cuốn sách gây tranh cãi nhiều nhất
thế giới.
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Chẳng hạn, với cùng một chủ đề, một đoạn Kinh Thánh, ba người khác nhau đưa ra
ba quan điểm khác nhau.
Cả ba ông đó, ông nào cũng cho mình đúng. Cả ba ông đó, ông nào cũng tuyển cho
mình nhiều đồng đạo.
Vậy, công cụ nào để biết ông nào đúng trong số ba ông?
Bạn đọc lên tìm bức tranh Jean in Patmos (sứ đồ Giăng tại đảo Bát-mô, Hy Lạp).
Tại đây Jean trông thấy những sự kiện sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Những
sự việc rùng rợn. Ít đoàn thể nào dám động đến sách Khải Huyền, bởi vì nó quá ư
huyền diệu, cao vời. Trong Khải Huyền, Jean nói rằng mình khóc. Jean thấy người
người, nhà nhà nối đuôi nhau vào địa ngục. Lạ lùng thay, Jean nói, toàn những người
yêu mến Chúa vào địa ngục đau đớn hơn bọn vô thần.
Vì những người đó hiểu sai Kinh Thánh. Thà vô thần như mấy thuyết duy vật thì
hơn.
Người ta vào đạo mạnh quá, rồi kết chùm thành nhau đông quá. Dẫn đến giáo lý bị
thất lạc. Ngày nay, giáo lý nào đúng, giáo lý nào sai, thật không thể phân biệt được,
bằng năng lực của loài người.
Giám mục cải cách Martin Luther nói: “Loài người không có lối thoát.”. Câu này
dẫn lại ý của sứ đồ Jean. Luther cũng thấy được, với nhận thức tiến sĩ thần học của
mình, rằng, người người nhà nhà nối đuôi nhau vào địa ngục.
Chẳng phải muộn, mà từ rất sớm, Chúa Giê-su đã nói, rất nhiều người, càng yêu mến
Chúa, càng dễ sa hỏa ngục, vì thực hành trái ngược ý muốn của Chúa. Chúa Giê-su
nói về những người dẫn đường sai như sau: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo
và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên
một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở
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nên người địa ngục gấp hai các ngươi.” Vì vậy, các bạn ạ, đừng tưởng mình yêu mến
Chúa, và không ăn trộm ăn cắp ngoại tình là được vào thiên đàng. Cái bẫy mà quỷ
Satan giăng ra quá ghê gớm, đến nỗi, cả sứ đồ Jean và Martin Luther, sau khi Chúa
Giê-su thăng thiên đều khóc. Hai ông khóc vì loài người không thể vượt qua được
những cái bẫy của Satan. Người dẫn đường, họ dẫn sai, nhưng lại nghĩ mình dẫn
đúng. Người ta đi theo, không hề một chút mảy may nghi ngờ, thế là “Người mù mà
dắt người mù, cả hai cùng rơi xuống hố.”

Jean thấy cả triệu người, tỷ người vào địa ngục. Martin Luther cũng giải ra được như
vậy. Bất kỳ nhà thần học chân chính nào cũng thấy được như vậy.
Thế thì, làm sao để sống đây? Thưa, trừ khi được cứu (được chọn) ra, không có chút
xác suất nào để hoặc bạn hoặc tôi có thể tự mình vượt qua hết bãi chông của quỷ
Satan.
Thần học ngày nay đang gặp mấy vấn đề lớn:
Có bao nhiêu Đức Chúa Trời?
Những kỳ lễ trọng thể nào thì phải giữ, lễ nhân tạo nào thì phải bỏ?
Tôi có được thoát ra khỏi gia đình, cộng đồng để đến với một con thuyền Nô-ê mới
hay không? Ai sẽ giúp tôi làm điều đó?
Con ấn mà Đức Chúa Trời đóng lên trán dân được cứu của ngài là con ấn gì?
…
Tác giả hy vọng rằng bạn đọc sẽ tự tìm được câu trả lời cho mình.
Các bạn ạ. Đức Chúa Trời tha thứ dồi dào. Cho nên, hãy nhìn về phía trước, đừng
nhìn về phía sau. Nhìn về phía trước, và bám chắc sợi dây, con đường hẹp mà Kinh
Thánh chỉ dẫn. Cẩn thận, có người dẫn lối đúng, có người dẫn lối sai. Đúng sai, Đức
Chúa Trời cho bạn một công cụ để bạn nhận ra.
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Viết từ quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Khải Huyền, quyển sách rùng rợn nhất
thế giới.

Figure 14. Ngày phán xét. Ảnh tư liệu.

Trong sách Khải Huyền mô tả về cảnh Đức Giê-su mặc áo trắng tinh, ngồi phán xét.
Không ai có thể chối chữa được.
Trong văn học Mỹ, có tác phẩm Day of doom (Ngày phán xét), chỉ một bài thơ ngắn
mà trở thành bất hủ.
Theo như sách Khải Huyền thì, bạn làm gì làm gì, từ nhỏ đến lớn (bật đồng hồ tính
từ lúc có ý thức) đều được hai vị thiên sứ ghi lại hết.
Mọi nhà thần học đều biết rằng ngày tận thế đang đến gần. Tác giả bài này rất lạc
quan, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày phán xét mà kinh khiếp.
Tội rất nặng là tội ngoại tình. (Ăn trộm ăn cắp chỉ là vặt, những vật ngoài thân). Nếu
có vợ, vợ vẫn phục vụ mình, mà ra ngoài tằng tịu, thì coi như xong. Nếu bạn có
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chồng, chồng vẫn phục vụ mình, mà ra ngoài tằng tịu, cũng coi như xong. Đừng so
sánh mình với Abraham.
“những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những
sách ấy.” Tòa án trong sách Khải Huyền là tòa công khai.
Vì biết giờ của mình đến gần, nên ma quỷ sản xuất ra đủ loại triết thuyết, mà bạn,
nếu không kỹ càng, không bao giờ phát hiện ra. Ví dụ, có tôn giáo bịa ra dịch vụ “xá
tội vong nhân.” Hỡi ôi, ngoài Thượng Đế (Đức Chúa Trời) ra, không một ai có quyền
tha tội.
Trong văn học Trung Cận Đông, tác phẩm tiêu biểu nhất là Ngàn lẻ một đêm ( One
thousand nights), câu hỏi đặt đi đặt lại trong truyện nhiều nhất là, khi nào thì Thượng
Đế đến, và ta có được lên thiên đàng hay không (trong tiếng Trung Đông gọi là
Paradis).
Kể cả những người vô thần, họ cũng biết có Đức Chúa Trời. Không tin, bạn thử rủa
họ vào địa ngục, sắc mặt họ tái mét và sẽ phản ứng lại. Nếu là vô thần chân chính
thì phải điềm nhiên mới đúng. Vô thần tin gì địa ngục với thiên đàng. Đằng này, bất
kỳ ai, khi ở riêng mình, nghe thấy địa ngục là rợn gai, chứng tỏ, bản tính tự nhiên
đều muốn ở thiên đàng.
Tôi không muốn kết luận điều gì cả. Tôi muốn mọi người tự tìm kiếm và dùng trực
giác để nhận định đúng sai. Phân biệt đúng sai hết sức khó khăn vì khoảng cách đúng
sai chỉ là một giây. Chẳng hạn, thờ phượng trong ngày thứ Bảy hay thờ phượng trong
ngày Chủ nhật, chỉ cách nhau một giây đồng hồ thôi mà đi chệch cả vấn đề. Ông cha
Việt Nam hay nói: “Sai một li, đi một dặm.”
“ Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus ở với mọi người!”
Viết từ quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi.
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Hàn Quốc: Tại sao các chaebol thành công?

Figure 15. Ảnh bìa sách Bí quyết của sự sáng tạo. Hai anh em họ Tôn Phi và Thanh Hương.

Bạn Nguyễn Tự Quyết Thắng, đại học Cần Thơ đặt ra so sánh: Ở Trung Quốc, học
sinh trường quốc tế chỉ học 3-4 tiếng mỗi ngày, học sinh nông thôn học 8-10 tiếng
mỗi ngày. Học sinh trường quốc tế giỏi hơn học sinh nông thôn.
Tại sao các chaebol của Hàn Quốc thành công mà các giả chaebol ở Việt Nam thất
bại? Nguyên nhân chính không nằm ở số lượng chuyên già mà nằm ở văn hóa.
Đến nay, Hàn Quốc đã gần làm chủ được công nghệ luyện kim. Việt Nam không thể
luyện kim thành công. Trung Quốc cũng chưa thể làm chủ công nghệ luyện kim,
toàn mua của Tây Đức. Hàn Quốc là quốc gia đi sau nhưng tiến tới trước, vì họ sáng
tạo cao.
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Để đảm bảo cho sự sáng tạo, người Hàn Quốc đã xây dựng hiến pháp dựa trên Kinh
Thánh (The Holy Bible). Văn hóa Hàn Quốc hiện nay là văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc
giáo. Cho nên họ làm gì cũng thắng cả. Văn hóa Việt Nam hiện nay (thời điểm 2021)
không biết là văn hóa gì, không có nền tảng, cho nên làm gì cũng thua.
Nhìn từ tập đoàn Huyndai, ông chủ tập đoàn dâng 9/10 tổng hoa lợi để phụng sự xã
hội, trả lại cho Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời chúc phước cho tập đoàn
Huyndai, làm ăn mỗi ngày một giàu có. Bạn đừng nói là đóng góp tùy tâm, bởi luật
một phần mười đã được ấn định. Trong Kinh Thánh Tân ước, vợ chồng nhà nọ tên
là A-na-nia bán đất, họ dâng 50% cho Phi-e-rơ (Phê-rô) nhưng lại lừa Phê-rô là đã
dâng 100%. Phê-rô cho thiên sứ đánh chết cặp vợ chồng này ngay tại chỗ. Đừng nói
là triết lý quản trị tiền bạc không quan trọng. Sai một ly là đi một dặm. Đây là chuyện
thời Tân ước, thưa quý vị. Luật pháp không đổi một chấm một nét, kể cả sang thời
Tân ước.
Các nhà đại tư bản của Hàn Quốc, hầu hết là con nhà tin lành, dâng 1/10 của cải tập
đoàn cho Chúa, do đó, họ mới có thể thắng trong cuộc đua công nghệ khốc liệt. Các
hãng sản xuất điện thoại thông minh ở Việt Nam bị dân tố là làm dối, mua đồ Trung
Quốc về ráp. Các hãng sản xuất ô-tô cũng bị tố làm dối. Chứng khoán thì như game
lùa gà. Vì sao vậy? Vì gian dối trong luật một phần mười.
1. Áp-ram dâng phần mười mọi của cải hoặc đúng hơn là của cướp tại trận, cho
Mên-chi-xê-đéc (Sáng Thế Ký 14:20; Hê-bơ-rơ 7:2, 6).
2. Gia-cốp sau sự hiện thấy tại Lu-xơ, dâng phần mười của cải mình cho Ngài,
miễn là mình trở về bình an (Sáng Thế Ký 28:21-22).
Nê-hê-mi 12:44 – Bản dịch Truyền thống
Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phóng kho tàng về của lễ dâng giơ lên,
về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các
thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà luật pháp đã chỉ định; vì Giuđa vui mừng nhơn những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng hầu việc.
2Sử Ký 31:5 – Bản dịch Truyền thống
Khi chỉ dụ của vua mới truyền ra, thì dân Y-sơ-ra-ên đem đến rất nhiều sản vật đầu
mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, mật, và những thổ sản khác; chúng đem đến một phần
mười của mọi vật thật rất nhiều.
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Thần học Hàn Quốc đã phát triển vượt xa thần học Đức hay thần học La-Mã.
Châm Ngôn 3:9-10 – Bản dịch Truyền thống
9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
Cho nên, Hàn Quốc giàu có, nhân đạo là điều tất yếu. Các tập đoàn mới nổi ở các
nước không thể đua được với các tập đoàn Tư Bản đã có bề dày truyền thống ở
Hàn Quốc.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Giá trị phước lành lớn lao của ngày Sabath

Figure 16. Sabath phước lành. Ảnh tư liệu.

Bạn hãy đọc mọi cuốn Kinh Thánh, của mọi loại đạo, đều nói về giá trị ân huệ lớn
lao của ngày Sabath.
Ở những nước phi- Cơ-đốc, người ta làm việc hăng hái cả tuần, 7 ngày trên 7, mà
vẫn cứ nghèo. Tại sao làm cả tuần mà vẫn nghèo, không bằng những nước có nghỉ
ngơi ngày thứ Bảy?
Vì ngày thứ Bảy dùng để hồi quy. Nho triết gọi đó là Thất nhật đắc- trong vòng 7
ngày sẽ đắc đạo. Vì vậy, ngày thứ Bảy, Charlie ngừng sáng tạo, chỉ để hồi quy. Luật
ngày nghỉ vừa đúng đối với tôn giáo, vừa đúng đối với sinh học, hay triết lý nhân
sinh.
Với nhịp sống hiện đại của ngày nay, mỗi ngày Sabath thôi chưa đủ, Thượng Đế ban
thêm buổi tối thứ Ba tinh sạch. Tưởng rằng điều này ở trên trời rơi xuống, ngờ đâu
đã có trong sách Ê-xê-chi-ên, mọi bản dịch đều có ghi tối thứ Ba và ngày thứ Bảy là
những ngày ân huệ lớn lao. Ý nghĩa của tối thứ Ba cực kỳ đặc biệt. Các bạn ạ, Ba
cộng Bảy được Mười, chia đôi là được 5. 5 là trung cung ngũ hành. Từ trung cung,
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người ta nhìn ra bao quát được tứ phía. Vậy, tối thứ Ba là cân đối của ngày thứ Bảy,
ngày thứ Bảy là cân đối của tối thứ Ba.
Lòng tôi mong ước ngày Sabath như cô con gái bé nhỏ mong chờ ba từ chiến trường
trở về. Ngày Sabath quan trọng đến nỗi, Chúa Giê-su nói rằng, trong ngày hoạn nạn,
các ngươi, hãy cầu nguyện sao cho ngày đó không rơi vào ngày Sabath. Ngày Sabath
được chúc phước từ Sáng thế cho tới Khải huyền. Trong Khải Huyền, ngoài ngày
Sabath, còn nhắc đến khái niệm Ngàn năm Sabath, mà các nhà khoa học Do Thái
thường hay nói đến.
Phác thảo trên đây thôi cho quý bạn biết, đang có một phong trào phục hưng về
thần học cực kỳ mạnh mẽ. Nhanh đi thôi, chúng ta hãy cùng bắt lấy.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng Hai năm 2022
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Thắp hướng, cúng nhang thưc chắt là cúng
cho ma quỷ.

Figure 17. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie nỗ lực xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan.

Người ta nghĩ, thắp hương, cúng nhang, là để cho cha mẹ ở dưới suối bàng trông
lên, thấy con cháu hiếu thảo, thì hạnh phúc.
Kỳ thực, lại càng đổ nước vào dầu đang sôi. Nếu con cháu thắp hương, cúng nhang
mà bố mẹ ăn được, hạnh phúc được, thì trái đất đâu cần phải quay nữa.
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Bài viết đã được đưa vào sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Gía sách: 400 000 VNĐ/cuốn. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACBTôn Phi.
Trân trọng cám ơn các bạn.
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Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Mẹ Ma-ri không phải là mẹ nhân loại.

Figure 18. Từ trái sang phải: Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Giê-su, và Giăng. Ảnh trích xuất từ clip.

Trong phim Cuộc đời Chúa Giê-su, người ta thấy hình ảnh một người mẹ Mari đau
khổ vì con trai mình là Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự.
Cảnh ấy thật là xúc động. Sứ đồ Giăng và người phụ nữ Ma-ri Ma-đơ-len xốc nách
mẹ Ma-ri lên, lúc mẹ tận cùng đau khổ.
Song, Ma-ri không phải là mẹ của nhân loại. Người ta mong chờ mẹ của nhân loại
bởi trong Kinh Thánh có nhiều chỗ tiên tri về người mẹ ấy:
Sáng Thế ký chương 3 câu 20: “A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài
người.”. Ở đây, Kinh Thánh cho biết trước là có mẹ của loài người. Người mẹ Ê-va
là người mẹ biểu trưng cho phần xác. Mà Kinh Thánh có lưỡng nhất tính, có phần
xác ắt có phần hồn, có hình bóng ắt có thực thể. Có mẹ phần xác chung cho cả loài
người chứng tỏ có mẹ phần hồn chung cho cả loài người.
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Ga-la-ti, một thư của sứ đồ Phao-lô gửi tín hữu thành Ga-la-ti, là bộ phận của Kinh
Thánh, một lần nữa nhấn mạnh rằng loài người có một người mẹ phần linh hồn. Hãy
xem trong Ga-la-ti chương 4 câu 26: “Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự
do, và ấy là mẹ chúng ta.”
Ở trong Sáng thế ký chương 3, khi A-đam gọi vợ là Ê-va, mẹ loài người, nhiều người
đọc đến đây phát bực. Người da đỏ thì sinh con ra da đỏ. Người da đen thì sinh con
da đen. Đó là luật di truyền. Mẹ Ê-va da đen thì không thể sinh ra con da đỏ. Còn
nếu mẹ Ê-va da đỏ thì không thể sinh ra con da đen. Vậy các chủng tộc đa dạng ở
đâu ra? Rõ ràng, Sáng thế ký chương 3 không nói theo lối đích xác của khoa học
thực nghiệm mà nói theo lối ẩn dụ khải huyền. Sáng thế ký chương 3 đang nói về
một người mẹ thiêng liêng mà sau này sẽ đến.
Mẹ Ma-ri vâng lời của thiên sứ Chúa, đồng ý cho Chúa thụ thai để mang bào thai và
sinh ra Đức Chúa Giê-su. Phe chống đối gọi đó là một vụ hiếp dâm. Đức Chúa Trời
ở trong Sáng thế ký chương 2 nói rằng đừng cố gắng ăn trái phân biệt điều thiện và
điều ác. Bạn hãy nghĩ kỹ xem đó có phải là hiếp dâm hay không. Thánh Giu-se thấy
vợ mình chưa quan hệ tình dục với mình mà đã mang bầu, thì định sau khi vợ sinh
con, sẽ bỏ nàng đi, không tố cáo (vì tố cáo thì vợ sẽ bị ném đá đến chết, hay nhẹ hơn
là mất mặt, đi tha phương). Trong đêm giấc mộng, thiên sứ Chúa hiện đến với Giuse, bảo người rằng đừng bỏ rơi mẹ và con trẻ, trong đêm đó hãy đi sang Ê-dip-tô
(Ai-cập) lánh nạn. Tỉnh dậy, Giu-se làm theo, dẫn vợ và con trai trên lưng lừa từ Do
Thái lánh qua Ai-Cập. Đến khi hết nạn, ông mới đưa vợ con trở về, cư ngụ trong
làng Na-xa-ret. Tại đây, giữa Ma-ri và Giu-se đã có những người con.
Mác chương 6, câu 1, câu 2 và câu 3:
“Ðức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo.
2 Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm
lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được
ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?
3 Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và
Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp
phạm vì cớ Ngài.”
Ở đây cho chúng ta thấy, Chúa Giê-su còn có các em sinh sau mình là Gia-cơ, Giôsê, Giu-đê, và Si-môn. Vì quá yêu mến mẹ Ma-ri nên nhiều trường phái thần học đã
biến mẹ Ma-ri thành một trinh nữ trọn đời và điều đó không hề cần thiết. Cần thiết
là tìm cho ra người mẹ nhân loại. Thực, ở nhiều nơi nhiều chỗ có nhắc về bà:
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“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy
đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Khải Huyền chương 22 câu 17.
Thánh Linh (quen gọi là Đức Chúa Thánh Thần) chính là Đức Chúa Trời cha, Đức
Chúa Trời mang bản tính nam. Vậy, vợ mới, vợ của Thánh Linh, chính là Đức
Chúa Trời mẹ, mang bản tính nữ. Đến đây, làm tròn đầy Sáng thế ký chương 3 câu
17: “A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.”.
Vì vậy, rõ ràng có Đức Chúa Trời mẹ. Vào thời điểm tác giả Tôn Phi viết bài này,
thì Đức Chúa Trời mẹ vẫn còn đang ở giữa chúng ta, mặc áo xác thịt, và sống cuộc
đời như những người bình thường khác. Mẹ là mẹ Jerusalem, tên khai sinh là Jang
Gil-ja, ở Hàn Quốc, xứ đầu cùng đất phương Đông.
Các hình ảnh của Đức Chúa Trời Mẹ, rất người, tức là chẳng có gì cao siêu nếu thoạt
nhìn từ bên ngoài. Nhưng đó là Đức Chúa Trời Mẹ thật, bạn hãy kiểm chứng bằng
lẽ thật và đức tin:

Figure 19. Ảnh mẹ Giê-ru-sa-lem.
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Figure 20. Ảnh Cha An-Xang-Hồng và mẹ Giê-ru-sa-lem.

Figure 21. Ảnh hội thánh tái lập sơ khai.

Figure 22. Em bé hôn lên má mẹ Giê-ru-sa-lem.
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Figure 23. Mẹ Giê-ru-sa-lem, mục sư tổng hội trưởng và các thành đồ.

Đức Chúa Trời đã làm người, và ở giữa chúng ta.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Luận về điều răn đừng giận đừng ghét trong tin lành
Ma-thi-ơ.

Figure 24. Ảnh Chúa Giê-su và người mù. Trích từ phim tư liệu.

Trong tin lành Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến câu 26, có đề cập đến tinh thần đừng
giận đừng ghét với người bên cạnh..

Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 21 đến câu 26, trích bản dịch gốc tiếng Việt năm 1925
của cụ Phan Khôi:

“21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ
ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.
22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán;
ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.
23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có
điều gì nghịch cùng mình,
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24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến
dâng của lễ.
25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp
ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.
26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi
tù được.”

Đoạn này là những lời dạy của Chúa Giê-su về quan hệ với tha nhân ( người xung
quanh). Từ Môi-se đến Đức Giê-su là một dòng dịch chuyển, từ “không được giết
người” nâng lên một tầm cao nữa: không được ghét người.

Theo đó thì ta phải đừng giận đừng ghét.
Nói thì dễ. Làm thì khó. Nói trúng khó hơn. Nói lời uyên nguyên lại càng khó nữa.

Ở đây, Đức Chúa Giê-su nói về giải pháp tổng quát đối với người mà ta ghét: Hãy
giảng hoà. Điểm yếu của những người hữu thần là nước mắt. Ma quỷ cũng biết Kinh
Thánh và chúng ép để bạn phá nguyên tắc Kinh Thánh, dùng chính lương tâm của
bạn để uy hiếp bạn, gây cho bạn đau khổ.
Một số kẻ xúc phạm chúng ta rất nặng nề, có giảng hòa với chúng không?
Truyền thống Kinh Thánh, Đức Chúa Trời để một câu chỗ này, một câu chỗ kia,
thành ra người đọc phải chọn hai câu để ghép lại cho đúng, gọi là câu đôi.

Trường hợp nào được giảng hoà, trường hợp nào phải làm cho ra lẽ? Nhiều người
nói rằng Chúa Giê-su, hay Đức Chúa Trời, tha thứ vô bờ. Đúng cho hầu hết các
trường hợp. Trường hợp Satan, là một trong các thiên sứ trưởng, đã hoá thành quỷ
dữ, thì không thể tha thứ được. Bằng chứng:
“Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó
đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến
đời đời.”-Khải Huyền chương 20 câu 10.
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Ngoài ra, còn rất nhiều thiên sứ sa ngã, đã mất đi cơ hội, được nhận sự tha thứ, từ
Đức Chúa Trời.

Tha thứ cho mọi trường hợp, đừng giận đừng ghét, là phải với đúng người. Vậy vấn
đề còn lại của chúng ta là làm cho rõ cụm từ danh từ “anh em mình”. Anh em mình
ở đâu đó mà Chúa Giê-su đã nói, là những người kế thừa huyết thống của Thượng
Đế, những người vâng giữ điều răn, phép đạo của ngài:

“Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sai kêu Ngài. Ðoàn dân vẫn ngồi chung quanh
Ngài.
32 Có kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy.
33 Song Ngài phán cùng họ rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
34 Ngài đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là mẹ ta
và anh em ta!
35 Ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy.”
Vậy, chúng ta cần hiểu, người anh em mà Chúa Giê-su bảo chúng ta phải làm hòa
cùng, là người, cùng như chúng ta, cùng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nhìn chung, ở Đức Chúa Trời có một sự tha thứ vô hạn (nếu không sẽ có một sự bất
công đến vô hạn). Sự tha thứ vô hạn đó dành cho, được nhắc đến trong Ma-thi-ơ
chương 24 và Giăng chương 6, những người được chọn. Ai được sống, thì đã được
chọn từ trước Sáng Thế.
Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng
có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công
việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.
12
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Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy
công việc mình làm.
13

14
15

Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Khải Huyền chương 21:
“27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng
chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.”
Nếu bạn được biên vào sách Sự sống của Chiên Con, thì chúc mừng bạn.
Viết tại Sài Gòn, ngày 25 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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Sự lựa chọn của vua Sa-lô-môn.

Figure 25. Tôn Phi tại nhà hàng Dahi Handi, quận 7.

Khi Sa-lô-môn lên ngôi vua, mới chỉ có 7 tuổi. Đức Chúa Trời hỏi:
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•

Ngươi muốn xin chi?
Sa-lô-môn trả lời:

•

Tôi xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan.
Đức Chúa Trời nói rằng:

•

Ngươi sẽ có khôn ngoan, và những thứ khác nữa.
Trong thế kỷ XXI này, chúng ta được học hành nhiều, nên cảm thấy câu trả
lời của vua Sa-lô-môn bình thường. Nhưng vào thời ấy, 600 năm trước Công
nguyên, thì có em bé 7 tuổi nào trả lời được như vậy?

•

Người nghèo sẽ xin tiền. Người hiếu sắc sẽ xin vợ đẹp. Người hiếu thắng sẽ
xin chiến sĩ, chiến xa, quân đội hùng hậu. Sa-lô-môn chỉ xin ơn khôn ngoan.

•

Vua Sa-lô-môn đã lựa chọn đúng.

•

Bạn hãy mở sách Các vua trong Kinh Thánh, để xem câu chuyện đầy đủ.
Trên đây chỉ mới là tóm tắt.

Tôn Phi 28 tuổi mới có tiền. Có người 50 tuổi mới khởi nghiệp. Mọi sự khởi
nghiệp trong Đức Chúa Trời đều sẽ rất vững bền.
Ảnh: Triết gia, nhà văn Tôn Phi tại nhà hàng Dahi Handi, số 12 đường Phạm Văn
Nghị, quận 7, sáng chủ nhật hàng tuần.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Ba năm 2022.
Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com
Trợ lý: tonthanck@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
6 comments

1.

Ha Thanh
MARCH 1, 2022 AT 12:40
Em cũng xin giống vua Sa lô môn
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Tôn Phi

o

MARCH 1, 2022 AT 12:42
Ha Thanh Em Thanh sẽ được.

Ha Thanh

▪

MARCH 1, 2022 AT 12:42
Tôn Phi nhất định. Hì.

Tôn Phi

▪

MARCH 1, 2022 AT 12:44
Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa
thì được mở. (Ma-thi-ơ chương 7 câu 8)

2.

Huỳnh Ngọc An
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MARCH 1, 2022 AT 12:41
Nếu ông xin sự kính sợ Đức Chúa Trời như vua cha thì có lẻ tốt
hơn ( đó là câu nói của vị GS kinh thánh của tôi).

o

Tôn Phi
MARCH 1, 2022 AT 12:41
Huỳnh Ngọc An ok bác.
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Dù ngày mai có là tận thế, hôm nay bạn vẫn phải làm việc
như bình thường

Figure 26. Ảnh bông hoa hồng Nga.

Tôn Phi.
Tôi lấy đây hình một bó hoa hồng, của một tiệm hoa người Nga. Đời nhiều biến đổi,
khiến chẳng có điều gì chắc chắn nữa.
Dù ngày mai có là tận thế, thì hôm nay một ngày vẫn đủ 24h.
Kính thưa quý vị,
Tiến trình của nhân loại ngày nay, giống hệt tiến trình được mô tả trong Kinh Thánh.
Nhiều người tưởng sắp tận thế, nên không làm gì nữa cả. Điều này là sai. Dẫu ngày
mai có là tận thế, thì hôm nay bạn vẫn phải làm việc buổi sáng, đi thăm cha mẹ buổi
chiều,...như thường.
Có 02 loại kịch bản có thể xảy ra về ngày tận thế.
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Một là, cả thế gian được muối trong biển lửa. Kinh Thánh có ghi trong thư thứ hai
của Phi-e-rơ (Phê-rô).
Hai là, không có ngày tận thế, hoặc, một ngày hòa bình, tất cả được tiếp rước lên
trời. Kinh Thánh có ghi là các nước sẽ không tập sự chiến tranh.
Hai trường hợp trên xảy ra với xác suất như nhau. Chúng ta không biết trường hợp
nào có thể sẽ xảy ra. Do đó, vẫn phải tiến hành các công việc cách bình thường.
Ngày hôm nay, đệ nhất phu nhân của tổng thống Zelensky vẫn phải ra chiến trường.
Bạn vẫn phải kiếm tiền, đề phòng trường hợp ngày mai bố mẹ già của bạn ung thư
hay đột quỵ...Đủ mọi rủi ro có thể xảy ra.
Trong Chúa Giê-su, không có ai là người thất học. Thậm chí, học cao quá dễ mắc
sai lầm khó dung tha, như thầy thượng tế Cai-phe chủ mưu giết Chúa Giê-su năm
nào.
Viết tại Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi ( Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Trợ lý: tonthanck@gmail.com
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Quyền năng tha tội của lễ Vượt Qua giao ước mới.

Figure 27. Bức tranh của danh họa Leonard De Vinci.

Trong Giăng, chương 6, từ câu 53 đến câu 58, Đức Chúa Giê-su có một lời
hứa chắc chắn:
Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng
các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống
huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
53

Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta
sẽ khiến người đó sống lại.
54

55

Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56

Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.
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Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một
thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.
57

Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ
phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.
58

Chúng ta thấy, ở đây, qua văn bản chép tay, thánh đồ Giăng làm chứng
rằng, ai giữ lễ Vượt Qua giao ước mới, người đó sẽ được lãnh nhận sự sống
đời đời, và ngược lại.
Tội lỗi nhiều thì không ai như nàng gái điếm Ma-ri Ma-đơ-len, hay anh
trộm bên hữu. Cả hai con người ấy đều đã được lên thiên đàng. Vì đã được
Đức Giê-su tha tội.
Tiệc nay không phải là lễ Tiệc Ly, nó còn cao trọng hơn thế, là lễ Vượt
Qua giao ước mới.
Có một hội thánh đã giữ Lễ Vượt Qua Giao ước mới. Bạn hãy nghe tin tức
về họ một lần.
Viết bởi Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
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“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào cửa nước Trời.”

Trong Kinh Thánh Cơ-đốc giáo, có một mệnh đề rất khó hiểu: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn
dễ hơn người giàu vào cửa nước Trời.”
Ý nói rằng người giàu khó vào nước Thiên đàng. Song, giàu ở đây có nghĩa là gì, giàu nghĩa đen
hay nghĩa bóng, và mục đích chỉ sự gì, thì Chúa Giê-su lại không trả lời ngay lúc đó.
Nguyên văn tin lành Mark, chương 10, câu 24 đến câu 25: “Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng
Ðức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Ðức Chúa Trời
khó là dường nào!

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.”
Người giàu nhất Đông phương là Gióp. Không ai nói Gióp vào địa ngục cả. Vậy, người giàu cũng
vào nước Thiên Đàng, và vào một cách thênh thang. Vì vậy, phải đặt lại câu nói của Đức Giê-su.
Việt Nam là một đất nước tự do tôn giáo. Hãy xem trong Tuyên ngôn độc lập 1945: “Tất cả mọi
người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm
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được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thật
tuyệt vời khi nước Việt Nam có được điều như nước Mỹ. Vì vậy, ở Việt Nam có tự do tôn giáo.
Không một văn bản luật hay hiến pháp nào cao hơn Tuyên ngôn độc lập cả.
Khi giàu có, người ta rảnh rỗi, và nhân lúc đó phạm tội. Ông nội tôi dạy tôi rằng: “Khi các con
giàu có thì phải bố thí cho người nghèo, người tàn tật. May ra còn cứu vãn được.”
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal,
Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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Mấy suy nghĩ về ý nghĩa của chế độ Một phần Mười
trong Kinh Thánh

Figure 28. Ảnh: Nhà bác học Tôn Phi và vợ chồng nhà báo lão thành Lê Phú Khải.

Viết bởi Tôn Phi.
Trong Kinh Thánh, có một chế độ gọi là chế độ một phần mười.
Ví dụ, Tôn Phi làm được tháng 10 triệu đồng thì giữ cho mình 9 triệu, để riêng ra 1
triệu, tức là Một phần mười của số đó, nộp vào đến thờ. Tức là nộp vào kho của Đức
Chúa Trời.
Trong một giấc mơ, Tôn Phi mơ thấy gặp Đức Chúa Trời. Bên bờ sông hoang
vắng.
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“Mẹ sẽ ban cho con giàu có. Nhưng con phải chia sẻ lại cho những người xung
quanh.”
Nhiều khi tôi suy nghĩ về Một phần Mười. Một xã hội áp dụng Một phần Mười sẽ
không có ai quá giàu và không có ai quá nghèo. Ví dụ, các chủ nhà trọ nói với khách
thuê trọ: “Cho mày ở. Mỗi tháng trả cho tao 1 phần 10 số tiền mày kiếm được.” Như
vậy, mọi người không ai phải chạy lo tiền trọ đến nỗi được một xã hội đoàn thú tranh
ăn như hiện nay. Luật Một phần Mười là luật để giữ tình người, giữ các mối nhân
luân.
Một phần Mười còn giúp bạn giữ mối liên lạc với Thượng Đế. Ngày nào còn được
nhận của lễ, ngày đó còn tạ ơn. Vào một ngày Thượng Đế không nhận của lễ Một
phần Mười của bạn nữa, đó chính là ngày hoạn nạn.
Là một nhà tư bản sản xuất, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về giấc mơ gặp gỡ.
Mỗi sáng ngủ dậy thấy có 80 lượt mua sách là tác giả đã thấy vui rồi. Mỗi cuốn sách
PDF chúng tôi bán 250 000 VNĐ. Giả sử cả 80 người đó đều trả tiền liền thì chỉ một
ông tác giả thôi đã có một ngày 20 000 000 VNĐ, chỉ một ngày. Tất nhiên có người
trả, có người không. Mặc, chỉ cần người ta đọc sách của mình và áp dụng vào cuộc
sống, tác giả Tôn Phi đã thấy vui. Hơn nữa, mình hiện thực được lời hứa: “Mẹ sẽ
ban cho con giàu có. Nhưng con phải chia sẻ lại cho những người xung quanh.” Cho
hàng thì cũng coi như cho tiền.
Viết tại Nhà Bè, Sài Gòn, ngày 21 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Trợ lý: quan.nguyentan2018@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Giới thiệu về Hội thánh của Đức Chúa Trời
Tin mừng Giăng, chương 6, câu 53 đến câu 56, làm chứng rằng Chúa Giê-su hứa
ban sự sống đời đời cho ai giữ lễ Vượt Qua giao ước mới:
“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng
có sự sống trong các ngươi đâu.
Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến
người đó sống lại.
54

55

Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56

Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.”

Trên thế giới hiện nay, chỉ có Hội thánh của Đức Chúa Trời (Church of God parents)
vẫn còn giữ lễ Vượt Qua giao ước mới đó. Năm 325, tại cộng đồng Nicea, người ta
đã bỏ lễ Vượt Qua giao ước mới đi. Nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông
An-Xang-Hồng, đã tái lập nó:

Figure 29. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng
liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng, đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ khai.
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Hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là hội thánh sơ khai, đã được làm chứng
trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô.

Figure 30. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu.

Theo như niềm tin của các tín đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-Xang-Hồng
chính là đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) tái lâm. Điều này được làm chứng trong Hêbơ-rơ (thư gửi tín hữu Do Thái) chương 9, câu 27 đến câu 28:
“27

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người;
Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự
cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”
28

Họ cũng tin rằng, bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng liêng của ông An-Xang-Hồng,
là Đức Chúa Trời Mẹ. Điều này làm cân bằng các định luật vật lý.
Đây cũng là một trong những hội thánh duy nhất giữ lễ Sabath hiện nay.
Tác giả không đưa ra một sự lựa chọn bắt buộc. Tác giả giới thiệu, mời các bạn ghé
và tìm hiểu. Tôn Phi chấm điểm Hội thánh của Đức Chúa Trời 9/10.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.
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Hãy giữ lễ Vượt Qua để nhận được sự sống đời đời.
Kính thưa quý vị,
Lễ Vượt Qua là lễ giúp tai nạn lướt qua bạn mà không xảy ra với bạn.
Trong Xuất Hành, chương 12 câu 12 và 13, Môi-se cho biết ai giữ lễ Vượt Qua sẽ
được thần sát hại bỏ qua. Các gia đình Ai-Cập, không có huyết của chiên con lễ Vượt
Qua, đã bị diệt sạch mọi con đầu lòng.
“Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người
ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Ðức Giê-hô-va.
Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô,
thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.”
Lễ Vượt Qua đã từ văn minh Do Thái lan ra toàn cầu.
Trong thời đại mới, Đức Chúa Giê-su nói rằng, không chỉ người Do Thái, mà người
ở mọi nơi, giữ lễ Vượt Qua giao ước mới thì sẽ được sống. Trích sách Giăng chương
6:
“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi,
nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng
có sự sống trong các ngươi đâu.
54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến
người đó sống lại.
55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.
56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.
57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể
ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.
58 Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các
ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. »

Hãy giữ lễ Vượt Qua.
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Đức Chúa Giê-su có ruồng bỏ gia đình hay không?

Figure 31. Mẹ Ma-ri đang khóc trong phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.

Bạn Ri Nguyễn khẳng định là Đức Chúa Giê-su đã ruồng bỏ gia đình Na-xa-rét. Viết
có sách, mách có chứng, ông Ri Nguyễn nói rằng Jesus đã không nhận bà Maria là
mẹ, còn xách mé gọi bà Maria là bà kia, mụ kia.

Trong tất cả bốn Phúc Âm John, Matthew, Luke và Mark, chúng ta không bao giờ
thấy Jesus gọi mẹ mình, bà Maria, với tiếng ngọt ngào, yêu thương, kính trọng “Mẹ”.
Từ mà Jesus dung để gọi mẹ mình, bà Maria là “bà Kia-Mụ Kia” (Woman). Trên
quan điểm thông tục, thì như thế thật là lạnh lùng, xách mé hỗn xược, mất dạy, đến
nỗi người bên lương không hiểu nổi và cho Jesus là “đứa con hoang, vô giáo dục,
bất hiếu”-trích nguyên văn lời Ri Nguyễn. Từ Woman, “mụ kia”, mà Giê-su gọi mẹ
Ma-ri chẳng khác nào người dưng gọi nhau cả.
Vậy mà, khi đã hoàn thành sứ mệnh, trước lúc trút hơi thở cuối cùng trên cây thập
tự, Đức Chúa Giê-su đã căn dặn đệ tử là Giăng rằng hãy nhận bà Ma-ri làm mẹ và
(thay ta) chăm sóc bà.

Cũng như bạn Ri Nguyễn, có rất đông bạn cho rằng, gia đình Na-xa-ret là một gia
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đình vô phúc. Với văn hóa của người Việt, ai nấy đều cho rằng thật là tội nghiệp cho
bà Maria.

Đứng ở góc độ văn hóa Việt Nam, hay văn hóa Trung Quốc, người Do Thái, không
riêng gì Giê-su, coi gia đình là cỏ rác, tất cả các trường phái thần học Do Thái đều
không thắp nhang, thắp hương. Họ cho rằng như thế là làm trái điều răn thứ nhất
(Luật Môi-se có 10 điều, điều thứ nhất chỉ thờ Đức Chúa Trời, không thờ ai khác,
kể cả cha mẹ và con cái).

Văn hóa Đông phương không dễ chấp nhận Giê-su. Cứ theo truyền thống, hay thống
kỷ Đông phương, Giê-su chủ trương chối bỏ, coi gia đình là cỏ rác. Người ta lấy
những dẫn chứng sau:

(Luke 9:57-62): Giê-su đã táng tận lương tâm đòi hỏi đệ tử không được trở về chôn
cất Cha chết, không được về từ biệt gia đình.
Đáp: Bố mẹ ta ở nhà chết rồi, nếu ta có về chôn cất thì cũng có được gì nữa? Lòng
hiếu thảo có được gì nữa chăng? Ở quê tôi, các bậc phụ lão hay nhắc nhở: Chúng
bay khi cha mẹ còn sống thì không cho ăn, đến khi chết rồi thì mua thịt gà, thịt vịt
về cúng, bọn tao có ăn được nữa đâu. Đây là văn hóa Hà Tĩnh, Việt Nam.
(Mark 13 - New King James Version): Giê-su không bày tỏ một tí mảy may quan
tâm nào đối với những thai nhi đang nằm trong bụng mẹ cũng như mới sanh đương
bú.
Trả lời: Giê-su nói rằng, trong những ngày đó (những ngày hoạn nạn) thì khốn thay
cho thai nhi trong bụng mẹ hoặc con trẻ đương bú. (Mark chương 13 câu 17). Bây
giờ cũng đã như vậy rồi. Ở khắp nơi trên địa cầu, nạn đói đã đến. Nhiều em nhỏ sinh
ra mà mẹ không có đồ ăn, không có sữa cho em bú. Đức Chúa Giê-su đã báo trước
cho như vậy. Ngay cả thánh Phao-lô trong I Cô-rinh-tô cũng cho biết sự khốn khó
cho những thanh niên lập gia đình vào đời sau rốt, tức là thế hệ liền trước ngày tận
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thế.
(Matthew 10): Giê-su tuyên bố làm cho cha mẹ, con cái, anh chị em, họ hàng thân
thuộc là kẻ thù, ghét bỏ, chống đối nhau.
Trả lời: Đúng vậy. Trong gia đình, họ hàng, có người tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời,
có người không. Những người không tiếp nhận Đức Chúa Trời sẽ thù ghét những
người tiếp nhận Đức Chúa Trời.

( Luke 14 ): Giê-su tuyên bố ai theo Giê-su phải ghét bỏ cha mẹ, anh chị em
Trả lời: Đúng. Ai theo Giê-su, thì phải đối mặt với cha mẹ, anh chị em không theo
Giê-su. Người theo Đức Chúa Trời sẽ ghét người không theo Đức Chúa Trời.
(Matthew 10). Giê-su tuyên bố Giê-su không mang tới trái đất hòa bình mà mang
gươm giáo.
Trả lời: Đúng. Trong Kinh Thánh, người ta nói đến gươm giáo để chỉ những lời phát
ra từ miệng. Dân gian Việt Nam cũng có câu: “Lời nói, đọi máu”. Giê-su mang đến
gươm giáo, tức là, trên quả địa cầu, người ta sẽ đấu khẩu (gươm giáo) với nhau về
Đức Chúa Trời.
Đạo của Giê-su là đạo của nghịch lý, nhiều người bảo vậy. Cũng như toán học, các
giáo sư, nhà toán học lớn nói rằng, khi lên đến đỉnh cao nghề nghiệp, họ cũng gặp
những nghịch lý như vậy, và phải tìm cách vượt qua.

Trên đây là bài trả lời của triết gia Lê Minh Tôn (tên thật Tôn Phi) dành cho bạn Ri
Nguyễn, mong là giải đáp được các thắc mắc của bạn.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng 05 năm 2022
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