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Người Pha-ri-si Nhơn Lành! 
Huỳnh Quốc Bình 
 
Có nhiều người đã than phiền rằng Tin Lành có quá nhiều Giáo phái. Tôi nghĩ họ có lý do để than phiền
về điều đó. Tuy nhiên, những ai thật sự là con dân Chúa thì đều ý thức rằng Giáo phái chỉ là phương tiện, 
Chúa Cứu Thế Jesus mới là cứu cánh dẫn con người đến sự cứu rỗi. Ngoài Thiên Chúa và Kinh Thánh ra, 
không ai có quyền khống chế tư tưởng của người khác và bắt họ đi theo con đường của giáo quyền. Do 
đó, bài viết nầy không mang tính cách "xía vào chuyện nhà hàng xóm" theo cái nhìn hẹp hòi và sai trật về
vấn đề phân biệt giáo phái. Đây không phải là bài viết theo lối"thoa dầu cù là" xung quanh các mụn nhọt
để tạo sự êm dịu tạm thời, nhưng là những vết cắt có thể gây ra sự nhức nhối cho những "chứng nan y" 
và những ai thích dung dưỡng con bệnh. Đây cũng không phải là những lời lẽ theo kiểu "mặc áo thụng 
vái nhau" để rồi ai cũng có được hình ảnh " thiêng liêng"... Nhưng đây là những điều thật sự rất "khó 
nuốt". Nếu ai chỉ quen được ca tụng, thích nghe lời tâng bốc, hay luôn đòi hỏi người khác phải tuyệt đối
trung thành và không có quyền đụng đến những người "được Chúa xức dầu"...  thì bài viết nầy không 
dành để cho họ đọc. (HQB) 
 
Bất cứ ai từng đọc qua Kinh Thánh, đều biết rằng sách Tin Lành Lu-ca 10:25-37, có ghi lại lời Chúa Cứu
Thế Jesus phán một thí dụ về sự nhơn lành của người Sa-ma-ri, đây là thành phần bị người Do Thái ngày 
xưa xem thường. Tiêu đề của bài viết nầy KHÔNG chủ tâm nói đến sự nhơn lành của nhóm người Sa-ma-
ri nhơn lành đó. Tôi thật sự muốn ghi nhận sự nhơn lành và liêm sỉ tối thiểu của người Pha-ri-si mà Chúa 
Cứu Thế Jesus từng trách hay lên án họ là những "kẻ giả hình". Lời trách nầy được ghi rõ trong sách Tin 
Lành Ma-thi-ơ 23: Có ít nhất bảy lần Chúa Cứu Thế Jesus mắng mấy ông thầy dạy lẽ đạo cho người khác 
rằng: "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình..." (Woe to you, 
teachers of the law and Pharisees, you hypocrites) 
 
Đã nhắc đến hai đoạn Kinh Thánh trên, thiết nghĩ chúng ta cũng cần xem lại một câu truyện khác liên 
quan đến "người đàn bà tà dâm" được ghi trong Phúc Âm Giăng, đoạn 8. Những người Pha-ri-si thời xưa
đã thử Chúa Cứu Thế Jesus bằng cách mang một người đàn bà mà họ cho là phạm tội tà dâm đến trước
Ngài và hỏi rằng có nên ném đá hay không? Chúa Cứu Thế Jesus biết rõ tâm địa của họ nên đã phán rằng: 
Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. (If any one of you is without sin, 
let him be the first to throw a stone at her). Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có 
tuổi bỏ đi trước. Câu truyện nầy vô cùng độc đáo, không chỉ con dân Chúa chú ý mà ngay cả những người
không có niềm tin vào Thiên Chúa hay chưa từng quan tâm gì về nhân vật Jesus của xứ Do Thái ngày 
xưa... đều cảm được một giá trị đạo đức thật, khi con người tội lỗi đối diện với sự sáng và tiêu chuẩn của
Thiên Chúa. Đó là những điểm chính yếu tôi muốn trình bày qua bài viết nầy. Điều quý báu hơn, khi tôi 
"ngộ ra" (nói theo ngôn ngữ của nhân gian), hoặc Chúa Thánh Linh đã soi sáng cho tôi rằng: Nếu tôi 
không thật sự được tái sanh mà cứ tiếp tục sống lâu chừng nào thì tội của tôi sẽ nhiều chừng ấy. Không có 
sức của Chúa, tôi sẽ phạm tội mỗi ngày, nếu không muốn nói là mỗi giờ. Cảm ơn Chúa là những "thầy
thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình" thời xưa vẫn còn sót lại một chút lòng nhơn lành và sự
liêm sỉ tối thiểu trong đó. So với người "pha-ri-si" ngày nay, nếu có xảy ra trường hợp tương tự, tôi e rằng 
chẳng những người đàn bà mà họ cho là phạm tội phải đón nhận đòn thù bằng những viên đá vô tình bay 
xối xả vào mặt và thân thể nàng, mà ngay cả những ai thấy được chỗ nhược của những người đạo đức giả
cũng sẽ lãnh sự trả thù tàn độc từ bọn người đang chực hờ để tận diệt người khác. Thành phần đạo đức giả
nầy sẽ phản ứng một cách điên cuồng và nham hiểm khi họ bị người khác "chạm nọc". Trong bài viết nầy, 
nếu tôi không chỉ rõ những điều đó mà "trịch thượng" hay võ đoán về những điều nầy, tôi sẽ dễ dàng bị
"ném đá", hay bị "đóng đinh" bởi bàn tay của các loại giáo quyền ngày nay. Đây là những thành phần
luôn nhân danh "tình yêu thương" hay thiêng liêng hoá việc làm gian ác, tồi tệ của mình trong cái vỏ bọc
"đạo đức, hài hoà" y như cái đảng cướp VC, con cái của ma quỷ đang cai trị đất nước Việt Nam ngày 
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nay... Bây giờ xin mời quý con dân Chúa hãy cùng nghiêm chỉnh nhìn sâu vào các hiện tượng xảy ra 
chung quanh chúng ta để biết rõ thành phần đó là ai? 
 

1. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người thích làm lãnh đạo muôn đời, họ chỉ thích ra lệnh và 
bắt mọi người phải tuân hành một cách vô điều kiện. Miệng họ phê bình, trỉ trích nhánh khác của
Thiên Chúa Giáo có "Giáo Hoàng", nhưng cách hành xử và lối tạo vây cánh của họ để bảo vệ
quyền lực chẳng khác nào "Vua Giáo Phái". Họ không hết lòng phục vụ nhà Chúa, mà chỉ lo hầu
việc cái bụng họ, như Kinh Thánh Rô-ma 16:18 đã khuyến cáo: "Vì những kẻ đó chẳng hầu việc
Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh 
dỗ dành lòng kẻ thật thà". Họ không quan tâm đến sự sống còn của những nơi gọi là Hội Thánh, 
nhưng chỉ muốn ở vị trí lãnh đạo bằng mọi cách và muôn đời. Nếu có phải "xuống chó", thì cũng 
tìm cách "lên voi" trở lại. Họ không muốn ở những vị trí khiêm nhường, hay những chức vụ khiêm 
tốn, mà chỉ thích được "rờ đầu" người khác trong các hình thức tấn phong theo kiểu thiêng liêng 
nửa vời. Trong vai trò  lãnh đạo, họ thích ra văn thư, ban phát quyết định bằng những lời lẽ thoạt
nghe hết sức "thiêng liêng" nhưng vô cùng lạc điệu song song với những từ ngữ có tính cách xác 
thịt, không hề có một chút gì gọi là yêu thương trong đó. Thành phần nầy lúc nào cũng hùng hồn
dạy người khác phải biết sống yêu thương. Họ không sử dụng lời Chúa: "Ngươi phải hết lòng, 
hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân 
cận như mình. (Lu-ca 10:26b) để thật sự làm theo lời dạy đó, hay nâng đỡ anh chị em trong 
Chúa, nhưng chỉ để làm vỏ bọc cho loại đạo đức mục nát mà ngày xưa Chúa Cứu Thế Jesus từng 
khuyến cáo là "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình..." 

2. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người miệng lúc nào cũng kêu gọi người khác dấn thân hầu
việc Chúa, nhưng nếu ai dại dột mà quá hăng say làm công việc nhà Chúa, nhưng lại quên hay 
không thông qua sự kiểm soát của "Vua Giáo Phái", tức khắc sẽ bị "dứt phép thông công". Đây là 
thành phần thích "xoa đầu" đàn em và sẵn sàng cô lập, tống cổ bất cứ ai tự do yêu mến Chúa ra 
khỏi trung tâm quyền lực của giáo quyền. Đây là thành phần có nhiều bằng cấp, nhưng không có 
kiến thức, họ rất giàu có về lời dạy của Chúa, nhưng vô cùng nghèo nàn khi áp dụng những lời dạy
đó cho chính đời sống của mình.  

 
3. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người miệng nói những điều nhân nghĩa, đạo đức, nhưng lại

a tòng với con cái ma quỷ khi tiếp tay lưu trữ, tán phát những loại thư nặc danh có tính cách vu 
khống, chụp mũ, lăng nhục anh chị em mình một cách vô tội vạ. Khi bị bắt quả tang, thay vì biết
nhận lỗi, ăn năn và sám hối cho việc làm sai trật của mình thì họ lại tìm cách bào chữa, nguỵ biện
và thay đổi cách tấn công để nạn nhân không còn đoán được "tên đạn" bay đến từ đâu?  Thành 
phần nầy vô cùng trịch thượng và thầy đời để lên lớp người khác là "thầy đời" nhưng lại tránh né 
trả lời những lời nói bóng gió vô trách nhiệm của chính mình, hoặc ra vẻ "hài hoà" để khỏi phải
"ba mặt một lời" với những nạn nhân mà họ vừa ném bùn người ta. Tư cách như thế thì không thể
nhận mình là "thầy" hay "sư" người khác cho được? 

 
4. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người nhận mình là con cái của sự sáng nhưng thích ngồi

chung bàn, ăn chung mâm với con cái ma quỷ. Họ đú đởn, ăn chơi với phường nhạo báng là con 
cái của sự tối tăm. Họ nhận mình là con dân Chúa nhưng a tòng với những kẻ gian ác trong đảng 
VC độc tài tại Việt Nam ngày nay để được yên thân. Họ bịt tai, che mắt để không còn nghe thấy
những hình ảnh đau thương và tiếng rên siết của anh chị em mình. Họ nhận họ là anh em trong 
Chúa với người khác nhưng luôn đứng về phía cường quyền để bách hại người ta bằng cái vỏ bọc
"truyền thống". Họ tự hào mình là con cái của Chúa nhưng thích lạy lục bọn vô thần để được yên 
thân, để có "tư cách pháp nhân" hầu ung dung tự tại trước hành động gian ác của chế độ VC hung 
ác, cào sập nhà thờ, đánh đập con dân Chúa một cách tàn độc, dù họ cũng biết ngay tiêu chuẩn của
con người cũng đã khẳng định rằng: làm thinh trước điều quấy là đồng loã với điều đó. Chẳng 
những thế họ còn làm chứng dối để đẹp lòng VC bằng cách ca tụng rằng "nhà nước Việt Nam 
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thiếu điều trải thảm đỏ để đón chúng tôi về Việt Nam giảng đạo" trong thời điểm các Hội Thánh 
tư gia bị VC đàn áp một cách khốc liệt, con dân Chúa bị công an VC đánh đập đến sẩy thai, bị
chặt tay, bị tra tấn để bắt phải chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Họ đã nhẫn tâm cấu kết với các 
thành phần sợ VC hơn là Thiên Chúa, lúc nào cũng tuyên bố tôi chỉ lo "hầu việc Chúa", tôi không 
làm chính trị, nhưng lại sử dụng bục giảng tại xứ tự do để lên án các nạn nhân của VC là "hung 
hăng", để có cớ nịnh bợ chế độ VC độc tài là "dễ dãi, hài hoà". Hoặc tuyên truyền không công 
cho bọn VC gian ác là "tôi về Việt Nam, tôi đâu có thấy đạo Tin Lành bị đàn áp gì đâu...". Tôi đề 
nghị những thành phần nầy nếu muốn tiếp tục giảng dạy Kinh Thánh thì hãy lập tức chấm dứt việc
làm tồi tệ đó và xem lại những gì Kinh Thánh đã khuyến cáo chính mình: "Kẻ nào nói với kẻ ác 
rằng: Ngươi là công bình, Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc mình; còn 
người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng, và sự phước lành sẽ giáng trên họ." (Châm-
ngôn 24:24-25) 

5. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người lớn tiếng dạy người khác là "phải tuân phục chính 
quyền" dù họ cũng biết rõ trong Kinh Thánh, Rô-ma 13, Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo con dân Chúa 
là phải tuân phục chính quyền "làm ích cho ngươi" chứ không hề dạy con dân Chúa đầu phục một
đảng cướp. Kinh Thánh cũng đã khẳng định rằng con dân Chúa phải "sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ
mình đáng kính...". Thời điểm 30-4-75 khi giặc cộng tràn đến, ai không có trách nhiệm nặng nề
với người khác và nếu có phương tiện thì bỏ chạy, điều nầy rất bình thường và có thể thông cảm
được. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị mấy ông mấy bà nào từng bỏ nước ra đi vào thời điểm đó hay 
sau nầy vì không thể sống với VC sau khi chúng chiếm miền Nam, theo kiểu "bỏ của chạy lấy
người", sử dụng bất kể loại phương tiện nào mình có để thoát thân, nhưng khi ra đến hải ngoại thì 
cứ oang oang cái miệng là "tôi không làm chính trị" và khuyên hay ra lệnh người khác phải tuân 
phục cái đảng cướp VC tại Việt Nam ngày nay, thì hãy xem lại một vài lời dạy sau đây của Kinh 
Thánh, Châm-ngôn 31:8-9: "Hãy mở miệng con để nói thay cho những người thấp cổ, bé 
miệng; hãy bênh vực duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. (Speak up for those 
who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge 
fairly; defend the rights of the poor and needy.) 

 
6. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người dạy người khác sống đời đạo đức còn mình thì hành 

xử như phường vô đạo. Thành phần nầy dựa hơi quyền lực anh em mình để thao túng hội thánh 
địa phương. Họ không thích nhận trách nhiệm, nhưng chỉ muốn khuynh loát và lãnh đạo người
đang lãnh đạo hội thánh. Họ không thích góp phần xây dựng hội thánh nhưng luôn có những hành 
động phá hoại hội thánh. Họ không thích lên bục giảng nhưng thích bịt miệng đầy tớ Chúa trước
"thanh thiên bạch nhật" đang rao giảng lời Chúa vì những lời đó xét ra có thể làm cho "ghế ngồi" 
của họ bị lung lay. Đây cũng là những người vừa nhận tiền mồ hôi nước mắt của tín hữu trong vai 
trò quản nhiệm toàn thời gian, nhưng lại lén lút nhận thêm công việc "phô-tham" ngoài đời để trọn
tình trọn nghĩa với "ma môn". "Nếu giàu có, coi tiền như Ông Chủ. Thì đúng là tôi mọi cho Ma-
môn. Sức đô-la hút mất cả tâm hồn. Thờ tiền bạc làm sao thờ Chúa được" (a) Người bận rộn như
thế thì còn giờ đâu để cầu nguyện cho tín hữu, chăm sóc hay nâng đỡ anh em. Và dĩ nhiên, các 
"con chiên" nơi họ quản nhiệm, hằng tuần phải đành gặm toàn cỏ úa. Chắc chắn qua các báo cáo 
về thành tích phát triển hội thánh phải luôn tăng trưởng một cách vượt bực, nhưng xét ra thì họ
mang "cỏ lùng" vào hội thánh nhiều hơn là "lúa mì". (b). 

 
7. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người luôn tìm cách che đây tội lỗi của mình bằng cách 

mang ý niệm "đừng xét đoán" ra hù doạ hay dằn mặt kẻ khác. Họ lạm dụng lời Chúa để khống chế
những người yêu mến Chúa nhưng có tấm lòng chân chất, luôn tôn trọng người lãnh đạo vô điều
kiện, hay sợ mắc tội "xét đoán kẻ khác" vì dám thấy cái rác trong mắt cấp lãnh đạo. Có lẽ cũng cần
nghiêm chỉnh luận thêm một chút về ý niệm nầy. Điều tôi cảm nhận được khi Chúa Cứu Thế Jesus 
khuyến cáo những ông "thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình" ngày xưa rằng: 
"Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt



4
mình?" (Ma-thi-ơ 7:3) không phải để con người ngày nay dung dưỡng tội lỗi hay những điều
sai trật quá hiển nhiên đã làm rối loạn các sinh hoạt tại những nơi gọi là "hội thánh". Lời dạy nầy
Chúa muốn dành cho những ai cũng tội lỗi đầy mình nhưng tỏ ra "đạo đức", lên mình kiêu ngạo
và thích làm "sư" hay làm "thầy" dạy đời người khác, chứ không phải Chúa ngăn cấm chúng ta 
phê bình những gì ngược lại Thánh Kinh. Nếu cái gì cũng "hãy cầu nguyện và chờ Chúa giải
quyết" thì xin những ai đang trách nhiệm đào tạo các mục sư, giáo sĩ trong các trường thần học, 
các ông bà giảng dạy trên radio hay báo chí, các người đang quản nhiệm hay lãnh đạo các nhà thờ
địa phương,  giúp giải thích những điều sau đây được chép trong Kinh Thánh: "Các ngươi hãy 
giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy 
tha thứ." (Lu-ca 17:3), hoặc "Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho 
kẻ khác sợ." (1 Ti-mô-thê 5:20).  

Một người nhận mình là "mục sư" hoặc được tấn phong chức vụ mục sư hay giáo sĩ mà có hành vi 
như một tên bất hảo ngoài đời, hoặc thấp kém hơn một người chưa từng biết gì về sự cứu rỗi của
Chúa, khi ăn gian nói dối, tham lạm tiền bạc, tạo vây cánh trong nhà thờ, gian dâm bất chính, lấy
vợ người khác... Thì thử hỏi những người chung quanh thẳng thắn phê bình, can gián, ngăn chận
một cách trong sáng, có phải là họ thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt
mình hay không? Câu trả lời là KHÔNG. Chúa Cứu Thế Jesus hay Kinh Thánh không dạy con dân 
Ngài cúi đầu trước những kẻ gian ác. Chúa Cứu Thế Jesus hay Kinh Thánh không kêu gọi con 
người dung dưỡng thành phần đội lốt "mục sư" và "giáo sĩ" để ngồi chung bàn, ăn chung măm với
những kẻ nhạo báng hay bách hại Hội Thánh Chúa như đã nói. Chúa Cứu Thế Jesus và Kinh 
Thánh không dạy chúng ta ươn hèn trước cấp lãnh đạo bất xứng. Tôi thiết tha kêu gọi quý mục sư,
giáo sĩ chân chính hãy mạnh dạn lên tiếng, xin đừng tiếp tục có thành kiến hay định kiến đối với
những ai mạnh dạn lên tiếng về các hành động tiêu cực đã và đang xảy ra trong các nơi gọi là "hội
thánh". Hãy nhìn kỹ những gì xáo trộn chung quanh chúng ta, hầu có một lời khuyên giải hay 
ngăn chận những thành phần đang quá trớn, lộng hành trong các Hội Thánh, tạo hoang mang cho 
con dân Chúa. Xin đừng ai im lặng nữa, vì thái độ im lặng một cách bất thường của chúng ta, đối
với người khác, sẽ mang một trong các ý nghĩa sau đây: 1) một là chúng ta quá hèn, sợ kẻ có 
quyền, nhưng lại ra vẻ hài hoà, thiêng liêng. 2) hai là chúng ta muốn cho kẻ đang có quyền quá 
trớn để tự đánh mất uy tín và trong tương lai sẽ mất chức, để mình có thể thay thế chức vụ đó theo 
kiểu xác thịt. 3) ba là chúng ta chẳng có thiêng liêng gì cả, mà chỉ là những người "hói đầu" đang 
hùng hồn quảng cáo "thuốc mọc tóc" mà thôi.  

 
Đọc tới đây tôi tin chắc hẳn có người tỏ ra phẫn nộ với tôi phải không? Xin đừng vội nóng giận, 
mà hãy đọc thêm lời nhận xét sau đây của một đầy tớ Chúa tại Bắc Mỹ. Đây là một người tôi tin 
rằng ông có lòng yêu mến Chúa, ông rất lo ngại về tình trạng tuột dốc của những nơi gọi là "hội
thánh", ông là người có uy tín, biết trân quý lời Kinh Thánh, đã gửi e-mail tâm tình với tôi (Trước
Chúa tôi xin ghi lại nguyên văn) : "Đôi khi tôi rất băn khoăn và lo ngại về tình trạng tuột dốc của
HT ngày nay tại Bắc Mỹ. Nếu ông tìm được một HT lành mạnh, một nhà lãnh đạo hết lòng vì 
Chúa, thì "you're really luck". Những chuyện bỉ ổi xảy ra gần đây ở (XXX) chắc ông dư rõ. They 
are worse than Satan. And it's only the tip of the iceberg." Ông cũng đã thẳng thắn nhận xét về
trường hợp một người ỷ có quyền thế trong tay theo kiểu giáo quyền, quá lộng hành, đến các Hội
Thánh địa phương tác oai tác quái, "lấy thịt đè người" như sau: "Đó là hành động của "bọn ăn
cướp" (gang of robber) chứ không phải của một đầy tớ Chúa. Ai cũng bảo để Chúa làm việc. Vậy
thì con dân Chúa có mặt trên đời nầy để làm gì khi những chuyện gian ác, thối nát, bất công xảy
ra trong HT? Tôi được một MS trước ở VN cho biết khi các MS bên VN ký kiến nghị khiếu nại
chính phủ VC, về việc bắt bớ giam cầm các tôi tớ Chúa thì rất ít MS (XXX) ký vào kiến nghị ấy. 
Thái độ của họ là "yên thân" cũng như họ đang "im lặng để yên thân" hiện nay khi HT Chúa đang 
bị xào xáo bởi những kẻ tự xưng mình là "tôi tớ Chúa..." Đọc tới đây tôi tin rằng quý vị bớt giận
tôi hơn phải không? Nếu có, tôi xin cảm ơn Chúa cảm ơn người… Nếu không, xin quý vị chịu khó 
đọc thêm lời nhận xét sau đây trong tờ Ánh Sáng số 558, tiêu đề "Làm Mạnh Dạn" của tác giả
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Mục Sư Phan Thanh Bình có đoạn như sau: "Mạnh dạn" không phải là hùng hổ, lớn tiếng hàm 
hồ, song không lẫn tránh trước sự bất chính, dám nói lên điều mình cho là chính đáng hiệp với
Kinh Thánh. Cái tinh thần cầu an đang là nhân sinh quan cuộc sống ngoài đời và cả trong Hội
Thánh. An thân trước nhứt, đồng ý với kẻ mạnh vẫn là một thứ khôn ngoan cầu an. Biết giữ im 
lặng trưóc sự bất chính của kẻ quyền thế vẫn là khôn ngoan để được yên thân..."  
 

8. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người lúc nào cũng nhận mình là "mục sư tiến sĩ" mà luôn 
tuyên bố hay giảng dạy vô cùng phản Kinh Thánh. Thí dụ: "Đường vào Thiên Đàng có nhiều
cách, nhưng cách làm từ thiện là vào Thiên Đàng nhanh chóng nhất. Đạo của Chúa có luân hồi, 
đạo Chúa có bàn thờ..." mà không thấy ai trong hàng ngũ mục sư, giáo sĩ Tin Lành Việt Nam 
nghiêm chỉnh lên tiếng khuyên can, nhắc nhở hoặc phản đối? Tại sao có người cứ bỏ thì giờ xách 
mé, cô lập, tẩy chay việc làm của những ai không hầu việc Chúa giống mình hay rập khuôn với
giáo phái mình, mà không chịu bỏ thì giờ khuyên giải lối giảng dạy cường điệu và tà thuyết như
thế? Tại sao trong các bài viết hay bài giảng của người Tin Lành nầy hùng hồn lên ác tội ác của
những tên độc tài hay chế độ độc tài khác trên thế giới như: Adolf Hitler của Germany, Augusto 
Pinochet của Chile, Mao Tse-tung của China, Fidel Castro của Cuba, và Red Khmer... thì được? 
Còn người Tin Lành khác vạch trần tội ác của Hồ Chí Minh và đảng VC thì bị chỉ trích hay lên án 
là làm chính trị? Tại sao không ai chịu thấy hay dám lên tiếng phê bình những mâu thuẫn đó? VC 
là con cái của sự tối tăm, chuyện có nói không, không nói có, bọn chúng nói một đàng nhưng làm 
một nẽo đã đành, còn chúng ta nhận mình là con cái của sự sáng, chẵn lẽ chúng ta không khá hơn
bọn VC hay sao? Tại sao người Tin Lành nầy ra vẻ "hiểu biết" và vinh dự khi nhắc đến lời của
Patrick Henry: "Give me liberty or give me death" (Cho tôi tự do hay cho tôi chết). Hoặc nhắc đến
cuộc đấu tranh của Mục Sư da màu Martin Luther King cho vấn đề kỳ thị chủng tộc, tình trạng 
người da đen phải làm nô lệ cho người da trắng. Hoặc quảng bá bài giảng của Mục Sư Billy 
Graham nói về bổn phận của người công dân Hoa Kỳ qua vụ khủng bố 911, trong ngày ông được
mời cầu nguyện cho nước Mỹ thì được? Còn người Tin Lành khác lên án bọn khủng bố việt cộng 
đã giết hại dân lành năm 1954 tại Bắc Việt và đồng bào Huế vô tội năm 1968, thì cho rằng "làm 
chính trị" nên mới nhắc đến các việc nầy?  Có phải chăng luật pháp Hoa Kỳ chỉ có thể mang một
Sĩ Quan Hoa Kỳ ra Toà xét xử và kết tội chỉ vì người ta cho rằng anh ấy "tàn sát làng Mỹ lai" 
trong thời chiến tranh Việt Nam, còn bọn VC tàn sát hằng triệu dân lành Việt Nam thì được bỏ
qua vì chúng nó có "chính nghĩa"? Nếu đúng như thế thì hình ảnh người ta xúm nhau dí đập con 
mèo tha cục thịt heo, nhưng lại khiếp nhược lặng thinh đứng nhìn con hổ tha mất cả con heo... 
cũng không có chi là lạ?

9. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người dạy người khác không nên gian dối nhưng lại thích 
dung dưỡng thành phần sử dụng bằng cấp giả, loại khoa bảng dỡ hơi, tạo cơ hội cho những tên háo 
danh len lõi vào các Hội Thánh, khiến cho các chức vụ đáng lẽ thật sự thiêng liêng lại trở nên vô 
cùng xác thịt. Họ thường dùng lời Chúa "đánh phủ đầu" người khác để làm lu mờ những sai trật
của chính mình, thân nhân mình, vây cánh mình, giáo phái mình... Nhưng lại không tha thứ cho 
những ai phạm tội và đã thật sự ăn năn. Có những người phạm tội và họ đã thể hiện sự sám hối
qua đời sống khiêm nhường, âm thầm hầu việc Chúa, làm các công việc hèn mọn, không tranh 
dành chức vụ với ai, nhưng các Pha-ri-si thời nay không bao giờ cho anh chị em mà họ gọi là "anh 
em trong Chúa" với mình, còn đất sống. Họ đã trịch thượng xét đoán người khác theo kiểu xác thịt
và có lối hành xử hoàn toàn ngược với Thánh Kinh. Họ thường tụ năm tụ ba trong hình thức "cầu
nguyện cho công việc Chúa" để nói sau lưng những người trội hơn họ một lãnh vực nào đó. Tệ
hơn nữa khi họ "thay quyền Thiên Chúa" cô lập những người yếu đuối bất toàn đã thật sự ăn năn. 
Đây mới đúng là hình ảnh một người giỏi thấy hạt bụi trong mắt anh em, mà không thấy cây cổ
thụ trong mắt mình. Họ giảng về sự "khiêm nhường" nhưng luôn mặc áo thụng vái nhau qua các 
lời giới thiệu về thành tích cá nhân còn dài hơn bài giảng. Chính vì sự kiêu ngạo của họ quá trắng 
trợn như thế cho nên một bạn trẻ Tin Lành đã vào diễn đàn diện tử để chế nhạo chức vụ (tittle) 
mục sư như sau: "mục sư, bác sĩ, tiến sĩ, cựu thiếu tá tiểu đoàn trưởng, chủ tịch hội cựu chiến sĩ,
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kiêm hội trưởng hội ái hữu...". Tôi không chế ra những điều nầy để cười cho vui hay để bôi bác 
chức vụ Thánh mà những Mục Sư hay Giáo Sĩ chân chính đang nhận lãnh, nhưng để nói lên tình 
trạng tuột dốc của những người gọi là được Chúa "xức dầu". Chính người lớn đã làm gương xấu
cho các bạn trẻ. Chính các bậc đàn anh tự đánh mất sự kính trọng đương nhiên phải có từ những 
đàn em của mình. Phải "biết trọng mình thì người mới trọng". Đây là điều căn bản mà thời tiểu
học ai cũng đã học qua. 

 
10. Người Pha-ri-si thời nay tức là những người lúc nào cũng muốn "hội thánh" của mình thêm đông 
để báo cáo thành tích với "thượng cấp" và để hãnh diện với các nhà thờ khác. Họ trọng cái lượng 
hơn là phẩm. Họ không có những kế hoạch chứng đạo trường kỳ và có chiều sâu, mà chỉ ồn ào 
ngay hoặc sau những lần hội đồng, bởi những khẩu hiệu cường điệu và các bài giảng "bốc lửa". 
Tinh thần họ thường lên cao như diều gặp gió, nhưng lại dễ dàng "băng" trong khoảnh khắc, hoặc
y như cái bong bóng bị xì hơi cần thêm gió vào "hội đồng bồi linh" năm tới. Về mặt làm chứng 
đạo, họ không bao giờ dám bước ra khỏi ngạch cửa nhà thờ hay nhà riêng để tiếp xúc mọi người, 
hầu có thể giải thích về sự cứu rỗi của Chúa, nhưng lại sử dụng cái vỏ bọc "tôi không muốn dính 
dấp đến chính trị" để bào chữa cho thái độ ù lì của mình. Họ không quyết tâm mang những người
chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa đến với Ngài, nhưng chỉ loay hoay mang những người đã có 
niềm tin với Chúa thuộc các Hội Thánh khác đến với "hội thánh" của họ hay giáo phái mình. 
Hành động nầy đã tạo ra sự ganh ghét, mích lòng giữa các "mục sư" và có những xáo trộn không 
cần thiết giữa các nhà thờ có cách vận hành theo kiểu hội đoàn ngoài đời. Họ nhân danh "trưởng" 
nầy "phó" nọ, hay  "mục sư" hoặc "giáo sĩ" để lấn áp người khác. Họ không tôn trọng lẽ phải và 
kiến thức của người khác mà chỉ thích "so cựa" bằng cấp và chức vụ do chính họ "rờ đầu" nhau và  
ban phát cho nhau.  Họ ăn nói và hành xử ngang ngược nhưng thích dạy người khác thành thật, hài 
hoà. Họ rất kém về kiến thức căn bản nhưng không chịu học hỏi thêm. Vì họ mặc cảm cái dốt của
mình nên sanh ra các hành động bôi bác, "trù yếm" người có học và trịch thượng với các tín hữu
đáng Thầy của họ để chứng tỏ "cái biết" và uy quyền của mình. Họ không bao giờ dám trực diện
với các nan đề của anh chị em mình để góp phần giải quyết tích cực. Họ không dám can gián 
những sai trái, tránh né bênh vực hay nâng đỡ những người cô thế bị kẻ mạnh nhân danh "đạo
đức" để ruồng bỏ một cách vô cớ... chỉ vì sợ "mất uy tín" cho dù họ cũng chẳng có uy tín gì để sợ
mất. Họ muốn người ta tin Chúa, muốn người ta phải trung thành với "hội thánh" mình theo kiểu
xác thịt nhưng lại dững dưng trước nỗi khổ đau của người. Thái độ của họ là thế đấy nhưng lại
không có chút gì áy náy khi giảng dạy về tình yêu thương và lớn tiếng nhắc đến lời dạy của Kinh 
Thánh: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng 
ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn
cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì co ích gì chăng? Về đức tin, cũng 
một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:15-17) 

 
Kết luận: Đọc qua những điểm tôi vừa nêu ra chắc hẳn có người tỏ ra khó chịu cho dù quý vị KHÔNG 
thuộc thành phần "Người Pha-ri-si thời nay", và tôi hết sức thông cảm cho phản ứng đó. Nếu bài viết nầy
được đánh giá là "phản động" hay có người cho rằng tác giả là người bị ma quỷ xúi giục, dám thấy cái rác 
trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình... Thì xin cho tôi một lời cầu nguyện chân 
thành để Thiên Chúa tha thứ cho tôi. Bằng ngược lại, quý vị hãy mạnh dạn lên tiếng song song với lời cầu
nguyện của mình theo sự khuyến cáo cáo của Thánh Kinh.  
 
Sau cùng, để tránh tình trạng khả năng thần học của chúng ta ngày càng tăng trưởng, nhưng lại có dẫy đầy
mâu thuẫn và tình yêu thương đích thực ngày càng teo nhỏ lại.... Tôi xin mọi người cùng tôi ngẫm nghĩ
một bài Thơ ngắn của tác giả Tường Lưu trong thi tập "Chân Vọng Tâm Linh":

Tưởng rằng tin Chúa đã lâu 
Thiên Ðàng chắc hẳn mai sau có phần
Ðến khi nhắm mắt lìa trần
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Ai ngờ danh sách Thiên Ðàng... không tên. 
Rờ lòng tự hỏi thử xem 
Những điều Chúa dạy chắc "quên" thực hành 
Ðức tin không có việc làm 
Ðừng "hòng" danh sách Thiên Ðàng có tên. 
 
Cầu xin Chúa Thánh Linh cho chúng ta có sự sáng suốt và bình an thật sự khi đối diện với những gì có vẻ
không giống những điều mình chủ trương hay quen nghe; và những điều đó không hề ngược lại quyển
Kinh Thánh mà mình đang có trong tay.  Cầu xin Chúa cho chúng ta cùng ghi nhớ những lời dạy sau đây 
của Thánh Kinh: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm 
điều lành là thuộc về Ðức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Ðức Chúa Trời. (3Giăng 
11) A-men! 
 
Huỳnh Quốc Bình 
Viết xong ngày 29 tháng 5 năm 2008 
 
P.O. Box 20361 
Salem, OR 97307, USA. 
(503) 949-8752 
huynhquocbinh@yahoo.com

Ghi chú:  
a) Bốn câu Thơ trong bài Thơ "Ma-môn" của Thi Sĩ Tường Lưu. 
b) "Cỏ lùng trong ruộng lúa mì", tác phẩm "Jesus Cứu Chúa Tôi- Thí Dụ Ngài Nói" của tác giả Mục

Sư Phan Thanh Bình. 
 
Một số nhật xét về bài viết: Trước khi quảng bá bài viết nầy đến quý anh em trong Chúa, tôi có gửi đến
vài anh em mà tôi tin tưởng, quý trọng, để chia xẻ tâm tình của tôi. Kết quả tôi đều nhận được các tâm 
tình rất thẳng thắn. Tôi được quý anh em ấy cho phép tôi kèm theo bài viết nầy những nhận xét đó để mọi
người có dịp biết thêm những tâm tình của nhau:  
 
Nhật xét 1: "Nếu không phải là một người có lòng ưu tư tới hiện trạng Hội Thánh một cách thiết tha thì 
không thể nào viết được bài viết nầy. Hiện trạng Hội Thánh chắc không chỉ có bấy nhiêu "sự việc nổi" mà 
phần ngầm dưới tảng băng (iceberg) còn "vô số kể". Những điều nêu lên trong bài viết thì "các đương sự"
đã biết quá rồi, vì trước khi có hành động sai lầm, hẳn lương tâm họ đã có "nhắc nhở". Mà nếu lương tâm 
họ "khuyến khích" họ "tới luôn đi bác tài", thì họ còn kể gì đến Chúa, đến Hội Thánh.  Họ chỉ kể business 
thôi. Tôi tin rằng tấm lòng những người "Pha-ri-si thời nay" đã thành chai đá rồi.  Có viết nữa họ cũng 
không đọc, có đọc cũng không thay đổi gì, vì địa vị và quyền lợi đời này hấp dẫn quá mà!  Tôi tin rằng họ
còn "hôn Chúa kỹ hơn là Giu-đa Ich-ca-ri-ốt". Cầu xin Chúa hành động và đại dụng bài viết này để thức
tỉnh những người "Pha-ri-si thời nay" đang mải mê trong danh, lợi, quyền của đời trong Hội Thánh..." 
Tường Lưu, Houston TX, USA. 

 
Nhận xét 2: Người đời có câu: "Thuốc đắng đả tật, lời thật mất lòng". Tôi nghĩ những lời trong bài viết
này, mới đọc qua có vẽ như tác giả muốn xách mé những người “lãnh đạo” Hội-thánh. Nhưng nếu chúng 
ta để lòng mình bình tịnh và cầu nguyện, thì có thể chúng ta sẽ nhận ra đây là những lời “tỏ nhỏ” giữa
vòng dân sự của Chúa, mà những người “lãnh đạo” ít có cơ hội được nghe. Tôi chợt nhớ đến lời của
Chúa trong (Ch 27:5) "Một lời quở trách tỏ tường, Hơn là thương yêu giấu kín". 
Hùng Phạm, Olympia, WA, USA. 
 
Nhận xét 3: Cám ơn anh Huỳnh Quốc Bình đã gửi bản thảo “Người Pha-ri-si nhơn lành” nhờ góp ý. Tôi 
nhận thấy bài viết của anh đã quá đầy đủ, quá trung thực, và tôi tin rằng quả thật Chúa có cảm động anh 
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để anh viết nên bài viết này. Có lẽ anh Bình không biết rằng: Trước kia, tôi là một Pha-ri-si thời đại như
bài viết của anh Bình mô tả. Vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Tin Lành, đã từng “hầu việc
Chúa” (theo cái bụng của mình) trong nhiều giáo phái cho nên tôi biết hết và nhiều lần dự phần trong 
những sự tiêu cực mà anh Bình đã trình bày. Thật sự thì những gì anh Bình trình bày chỉ là “lẻ tẻ” chẳng 
nhằm nhò gì với sự thật “thâm cung bí sử” của những tay Pha-ri-si Việt Nam thời đại. Điều đó cũng 
tương tự như người quốc gia biết nhiều điều về người cộng sản nhưng cái biết đó chẳng nhằm nhò gì với
cái biết của những người từng là đảng viên cộng sản. Có thật sự ở trong hàng ngũ của Pha-ri-si mới biết
được Hội Thánh Việt Nam đã bị những kẻ này làm băng hoại cho đến mức độ nào.  
Về sau, vì không chịu nỗi chính sự giả hình của mình cho nên tôi đã bỏ Hội Thánh mà quay về với cuộc
sống tội lỗi trong thế gian. Cảm tạ Chúa, bởi sự thương xót của Chúa dành cho tôi, vào tháng 2/2001 
Chúa đã cảnh cáo tôi bằng cách chận đứng một tai nạn xe cho tôi được thoát chết trong đường tơ, kẻ tóc. 
Kể từ đó, tôi dốc lòng ăn năn tội và quay về với tình yêu và ân điển của Chúa. Tôi tự biết thân phận của
mình và không bao giờ “mơ” rằng có thể được Chúa tái sử dụng, nhưng Chúa đã ưu ái gọi tôi trở về với
chức vụ chăm sóc những bầy chiên bé nhỏ của Ngài.  
Điều trước tiên tôi phải đối diện là quá khứ tội lỗi của tôi sẽ bị Satan đem ra để bịt miệng tôi, không cho 
tôi rao giảng Tin Lành của Chúa. Điều thứ hai, các Pha-ri-si thời đại sẽ xúm lại ném đá tôi khi tôi dám nói 
lên những tiêu cực của những kẻ tự xưng và tự phong cho nhau chức vụ “mục sư, giáo sĩ.” Tuy nhiên, 
cảm tạ Chúa, vì Ngài nhắc nhở tôi rằng “con đã chết.” Vì thế, tôi cứ cậy ơn Chúa mà ngày nào còn ở
trong thân thể xác thịt thì ngày đó cứ hết lòng và mạnh dạn rao giảng Tin Lành, dùng Lời Chúa để chỉ ra 
những sai trái trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa cũng ban cho tôi website http://tinlanhvietnam.net để có 
phương tiện rộng rãi thi hành mục vụ Chúa giao phó. 
Tựa đề: “Người Pha-ri-si nhơn lành” có lẽ không thích hợp cho bằng tựa đề: “Những Pha-ri-si thời đại
trong Hội Thánh Việt Nam.” Tuy nhiên, nội dung của bài viết quả thật là tiếng kêu thống thiết cho bất kỳ
con dân Chúa người Việt nào thực sự quan tâm đến tiền độ của Hội Thánh. Đây là tiếng kêu thống thiết
nhắc nhở bổn phận và trách nhiệm của mỗi con dân Chúa đối với thân thể của Đấng Christ. Đã đến lúc 
con dân Chúa phải thi hành lời phán dạy của Chúa để thanh tẩy Hội Thánh bằng cách trừ bỏ những kẻ
gian ác không chịu ăn năn ra khỏi Hội Thánh: “Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há 
chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ
đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (I Cô-rinh-tô 5:12, 13). 
Chắc chắn có những người mang nặng thành kiến với Huỳnh Quốc Bình sẽ không muốn đá động tới
những gì có dính dáng đến Huỳnh Quốc Bình. Tuy nhiên, vấn đề không phải là con người của Huỳnh 
Quốc Bình mà vấn đề là những gì Huỳnh Quốc Bình nói có phải là sự thật hay không! Nếu phải, mỗi
người đọc bài viết này có bổn phận và trách nhiệm trước Chúa trong công tác “trừ bỏ kẻ gian ác” ra khỏi
Hội Thánh, còn nếu Hội Thánh đã bị lũng đoạn trầm trọng bởi tập đoàn Pha-ri-si, đã biến thành Ba-by-
lôn, thì con dân thật của Chúa hãy bước ra khỏi đó (II Cô-rinh-tô 6:17). Tội lỗi đang có mặt trong Hội
Thánh và Chúa đã sai tiên tri của Ngài công khai đứng lên tố giác. Việc còn lại là sự chọn lựa của chúng 
ta: “Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ” (Ga-la-ti 
1:10). 
Tim Huỳnh, Tucson, AZ, USA. 
May 16, 2008 
tim@tinlanhvietnam.net
http://tinlanhmedia.net
(520) 360-8387 

 


