
Hôị Thánh nào?   
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 “Thật, Ta bảo thật cùng các người, nếu ai không ăn thịt và uống máu Con Người, thì sự 

sống không ở trong kẻ đó.  Ai ăn thịt và uống máu Ta thì không phải chêt, và Ta sẽ cho 
kẻ đó sống lại vào ngày sau hêt; vì thịt Ta chính là của ăn, và máu Ta chính là của uống. 

Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì Ta ở trong người đó, và người đó ở trong Ta.” (John 6:48-
56) 

  
Chúa Giêsu nói lơì trên đây trươć các môn đê ̣và đám đông đi theo Ngài nge giảng. Khi 

đám đông nge lơì đó thì họ nói với nhau:   “Làm sao ông này có thê ̉cho chúng ta ăn thịt và 

uống máu của ổng được?  Lời nói đo ́khó nge quá”. 
  

Rồi cả ngàn ngươì trong họ đã bỏ đi. Chúa Giêsu không cải chính, mà Ngài hỏi 12 tông 
đồ:   “Các con cũng muôń bỏ đi sao?” 

Câu hỏi của Chúa Giêsu, là lời xác nhận đó là lời chân thật. 
Phêrô, vị tông đồ trưởng trả lơì thay cho anh em:  “Bo ̉Thầy thì chúng con biêt́ theo ai? Vì 

chỉ có Thầy có lời ban sự sống”. 
Câu trả lời của Phêrô là lời xác nhận, dù không hiêủ lời của Thầy, nhưng chúng con tin 

Thầy, Đấng không bao giơ ̀lừa dối ai. 
  

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêu cầm ổ bánh và nói: “Đây là Minh Ta; và Ngài cầm ly rươụ 
và nói “Đây là Máu Ta”, rôì Chúa Giêsu trao cho các tông đô ̀cùng ăn, cùng uống.  

Anh em Tin lành là những người đã xa lià Hội Thánh Công Giáo do Chúa Giêsu sáng lập, 

vì thế không đươc̣ hưởng ân huệ của Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh. 
Sau đây là vài bằng chứng: 

a- Kẻ lià bo ̉Hội Thánh Công Giáo, cho rằng có thể thành lập hội thánh khác tốt hơn. Thực 
tế là họ đã sinh ra cả ngàn hội thánh khác nhau, môĩ hôị thánh có lời giải thích Thánh Kinh 

cũng khác nhau. Ngày nay, có hội thánh Tin lành chối bo ̉cả sự hiện hữu của hỏa ngục đời 
đời, như nhóm Chứng nhân Giêhôva, Mormon..; có hội thánh Tin lành chấp nhận hôn nhân 

đồng tính, cho phép vợ chồng lydị, đàn ông đươc̣ pheṕ có nhiều vợ v.v..; và chẳng ai bảo 

ai được, vì họ không có thủ lãnh.   
  

b- Anh em Tin lành cho rằng lơì nói và việc làm của Chúa Giêsu trong Bữa Tiêc̣ Ly không 
có giá trị thực tê,́ mà chỉ có ý nghiã tượng trưng, biểu tươṇg, nghiã là anh em Tin lành cho 

rằng bánh và rượu, vẫn chỉ là bánh và rượu, chư ́không phải là Mình thật và Máu thật của 
Chúa Giêsu. 

Vì không tin bánh và rượu trở nên Mình thật và Máu thật của Chúa Giêsu, như lời của Chúa 
Giêsu nói, thì phải tin là Chúa Giêsu đã nói dối; hoặc Chúa Giêsu nói lời vô nghiã; hoặc 

Chúa Giêsu nói lời giễu cơṭ trong bữa tiệc quan trọng. Co ́thê ̉nào Chúa Giêsu nói dối? nói 
lời vô nghiã? nói lơì giễu cợt trong bưã tiệc quan trọng, như Bưã Tiêc̣ Ly không??  

  
c- Vì không tin bánh và rượu trở nên Mình thật và Máu thật của Chúa Giêsu thì phải tin là 

Chúa Giêsu không phải là Đấng Toàn Năng. Đấng Toàn Năng chỉ cần nói một lời thì từ hư 
vô, xuất hiện cả vũ trụ và vạn vật... và điêù đó đã xẩy ra như Thánh Kinh đã cho biết. 

Với ổ bánh trong tay, Chúa Giêsu nói một lời thì ổ bánh đó không thể trở nên Mình thật 

của Chúa Giêsu được sao?  Tương tự, với ly rươụ, Chúa Giêsu không thể làm cho rượu đo ́
trở thành Máu thật của Ngài sao?? 



  

d- Tại tiệc cưới ơ ̉Cana, Chúa Giêsu chỉ bảo gia nhân đổ nước vào mấy cái chum đựng 
nước, và nước đã hoá thành rượu.   

Lazarô đã chết và chôn trong mồ 4 ngày; thê ́mà Chúa Giêsu đã gọi một tiếng và Lazarô 
đã sống lại. 

Một vị Đội Trưởng đến với Chúa Giêsu và xin Ngài cứu người đầy tơ ́của ông, đang bịnh 
nặng ở nhà, có nguy cơ sắp chết. Chúa Giêsu đã nói một lời, người đầy tớ của vị Đội 

Trưởng khoỉ bịnh, dù bịnh nhân ơ ̉rất xa. 
  

e- Khi chúng ta ăn cơm, bánh, thịt gà, vịt..; uống nước dừa, nước miá, nước trà..., thì 
những thứ đó trở nên mình và máu của chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa không tuyệt 

vời hơn thân xác của chúng ta, chỉ là tạo vật của Thiên Chúa sao? 
  

f- Một số giáo phái Tin lành cũng làm lễ, nhưng lễ của họ chẳng có giá trị gì, vì họ coi việc 
làm và lời nói của Giêsu chỉ là tượng trưng, và họ làm lê ̃là để nhớ đến Ngài mà thôi. Dù 

các mục sư Tin lành co ́thực tâm làm lễ, thì lễ của họ cũng không có giá trị gì, vì bánh và 

rượu của họ, cũng chỉ là bánh và rượu, vì họ không co ́năng quyền như Linh mục, là người 
được Hội Thánh Công Giáo ban năng quyêǹ, tư ̀ quyêǹ uy của Chúa Giêsu ban cho Hội 

Thánh. 
Phêrô là tông đô ̀trưởng, là đại diện của Chúa Giêsu để dẫn dắt Hội Thánh của Chúa Giêsu 

ở trần gian, và cũng là vị Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh Công Giáo. 
Chúa Giêsu:  “Phêrô, Ta trao cho con chià khóa Nươć Trời. Dưới đất con cầm buộc, trên 

trời cũng cầm buộc. Dưới đất con tháo gỡ, trên trời cũng tháo gơ.̃” 
  

g- Nhiều thần học gia, mục sư Tin lành đã nhận ra sự sai lầm trầm troṇg của các giáo phái 
Tin lành và họ đã trơ ̉về Hội Thánh Công Giáo:  Scott Haln, Alex Jones, Bob Rice .... 

  
Qua những dẫn chứng cụ thể và dễ hiểu đó, thì các giáo phái Tin lành không có Chúa 

Thánh Thần dẫn dắt, vì thế ho ̣lầm lạc là điều không có gì khó hiểu. 
  

Kết 

“Thật, Ta bảo thật cùng các người, nếu ai không ăn thịt và uống máu Con Người, thì sự 
sống không ở trong kẻ đó.  Ai ăn thịt và uống máu Ta thì không phải chêt, và Ta sẽ cho 

kẻ đó sống lại vào ngày sau hêt; vì thịt Ta chính là của ăn, và máu Ta chính là của uống. 
Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì Ta ở trong người đó, và người đó ở trong Ta.” (John 6:48-

56) 
  

Dưạ vào lơì của Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ lưà dôí ai, thì anh em Tin lành không có 
sư ̣sống ở trong họ. Các giáo phái Tin lành thì làm gì có Mình thật và Máu thật của Chúa 

Giêsu để nuôi linh hồn? 
  

Tác phẩm  “Thánh Têrêsa Avila, Tiểu Sử và Tự Thuật”  cho biết, Thiên Chúa đã cho thánh 
nư ̃Têrêsa Avila đến hỏa ngục để nói lại cho chúng ta biết, hỏa ngục là đơì đời và co ́thật. 

Trong tác phẩm này thánh nữ co ́ghi một câu đại ý, những ai đã được rửa tội trong Hội 
Thánh Công Giáo, là Hôị Thánh do Chúa Giêsu sáng lập mà bỏ Hội Thánh này, và xin gia 

nhập vào bất cứ tôn giáo nào do loài người chế biến, sẽ phải sa hỏa ngục. Nguyên văn 

như sau: 



   “Thị kiến này còn gây cho tôi một nỗi đau đớn rất sâu xa vì thấy vô số linh hồn phải 

trầm luân, cách riêng là những người ly giáo Luthêrô, vì họ đã chịu phép rửa tội và trở nên 
chi thể của Giáo Hội.” 

  
Anh em Tin lành hãy trơ ̉về vơí Hội Thánh Công Giáo đê ̉có sư ̣sống thật trong linh hôǹ. 

Đừng kiêu ngạo, bươńg bỉnh, tiếp tục con đươǹg do trí óc hạn hep̣ của loài người dẫn dắt. 
Không có Chúa Thánh Thần dẫn dắt, thì không phàm nhân nào tránh được sai lầm, tránh 

được cạm bẫy của quỷ Satan. 
  

Tìm hiểu Đấng Chân Lý là ai là điều cần thiêt́. Tìm hiểu Đấng Chân Lý sáng lập Hội Thánh 
nào càng cần thiết hơn, bởi có ơ ̉trong Hội Thánh của Đấng Chân Lý, chúng ta mới co ́Chúa 

Thánh Thần dẫn dắt. Chúng ta chỉ sống môṭ lần ở trần gian. Khi linh hồn đã lià xác thì 
không còn cơ hội lựa chọn.   

* Bài viết của mục sư Tin lành: 
http://media.wix.com/ugd/fbd4fd_75d9982eb99e431db2cc9d37eb6c1323.pdf 

* Chứng tư ̀của Mario Joseph            

https://www.youtube.com/watch?v=N-78Nwboka0 

  

http://media.wix.com/ugd/fbd4fd_75d9982eb99e431db2cc9d37eb6c1323.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N-78Nwboka0

