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l©I gi§I thiŒu 
 
 

Khi chúng ta bÜ§c qua niên k› m§i 2000, có nhiŠu thay Ç°i trong m†i lãnh v¿c Çang ch© Ç®i 
chúng ta.  Có lë chúng ta së Çi tØ ngåc nhiên này Ç‰n ngåc nhiên khác trong nh»ng ngày t§i vì s¿ thay 
Ç°i quá mau chóng cûa Ç©i sÓng nhÃt là lãnh v¿c k› thuÆt tân ti‰n nhÜ hiŒn nay.  Tuy nhiên, trong 
lãnh v¿c tâm linh có m¶t ÇiŠu dÜ©ng nhÜ không thay Ç°i, Çó tÃm lòng con ngÜ©i vÅn khát khao tìm 
ki‰m ThÜ®ng ñ‰. M¶t sÓ ngÜ©i dành nhiŠu thì gi© cÓ công tìm ki‰m ñÙc Chúa Tr©i. DÜ©ng nhÜ có 
m¶t khoäng trÓng tâm linh quá l§n mà Ç©i sÓng vÆt chÃt dÜ thØa này không khÕa lÃp ÇÜ®c; m¶t khát 
khao chÜa thÕa mãn hay m¶t cu¶c tìm ki‰m chÜa k‰t thúc. 
 

Ngày nay ngÜ©i ta không chÌ muÓn nghe l©i Kinh Thánh mà còn muÓn suy luÆn Ç‹ khám phá chân 
lš, không chÌ muÓn Ç†c mà còn muÓn nghiên cÙu tÆn tÜ©ng. ñ†c giä không muÓn chÌ chÃp nhÆn m¶t 
ñÙc Chúa Tr©i th¿c h»u mà còn muÓn tìm hi‹u tåi sao Ngài th¿c h»u. NgÜ©i ta muÓn bi‰t tåi sao chÌ 
có Chúa CÙu Th‰ m§i cÙu Ç¶ t¶i nhân, còn giáo chû các tôn giáo khác thì sao? 
 

Tôi nhÆn ÇÜ®c bän thäo “10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ----ÇÓcÇÓcÇÓcÇÓc” cûa TruyŠn ñåo TrÀn TÃn HÜng, tôi 
thÃy ông dày công tham khäo và biên soån công phu.  V§i lÓi trình bày theo cách biŒn chÙng ông Çã 
ÇÜa ra các luÆn cÙ h»u lš giúp bån Ç†c thÃy chân lš và thêm v»ng niŠm tin. 
 

Gi»a lúc sách CÖ-ÇÓc ViŒt ng» vÅn còn khan hi‰m nhÃt là lãnh v¿c Thánh Kinh và ThÀn H†c, tôi 
xin gi§i thiŒu sách này v§i tôi con Chúa kh¡p nÖi.  L©i cÀu xin cûa tôi là nguyŒn Chúa dùng quy‹n 
“10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ10 câu hÕi khó vŠ niŠm tin CÖ----ÇÓcÇÓcÇÓcÇÓc” này Ç‹ thêm vào kho tàng ki‰n thÙc Thánh Kinh cûa tÃt cä 
nh»ng ai Çang tìm ki‰m chân lš. 
 
 

Møc sÜ NguyÍn Anh Tài 
ViŒn trÜªng Thánh Kinh ThÀn H†c ViŒn 

2275 W. Lincoln Avenue 
Anaheim, California 92801
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 Thông thÜ©ng vi‰t m¶t tác phÄm Çã là m¶t viŒc khó, nhÜng vi‰t m¶t tác phÄm trình bày, phân tích 
và giäi Çáp nh»ng vÃn ÇŠ có tính cách ThÀn H†c ho¥c Tri‰t H†c thì låi càng khó hÖn, bªi vì nó thu¶c 
phåm trù r¶ng l§n và có tính cách trØu tÜ®ng. 
 
 TruyŠn ñåo TrÀn TÃn HÜng m¥c dù rÃt bÆn r¶n trong công viŒc h¢ng ngày tåi sª làm, vØa gi» 
nhiŠu chÙc vø trong H¶i Thánh nhÜ TruyŠn ñåo Phø Tá tình nguyŒn (volunteer), Thû QuÏ H¶i 
Thánh, ñ¥c Trách Thanh Niên và Ç¥c biŒt trong th©i gian gÀn Çây Ông Çã dành khá nhiŠu thì gi© và 
công sÙc Ç‹ ÇiŠu khi‹n công trình xây cÃt CÖ Sª Nhà Chúa tåi H¶i Thánh Phoenix.  NhÜng v§i lòng 
yêu m‰n Chúa nhiŒt thành và v§i hoài bäo muÓn cûng cÓ niŠm tin con dân Chúa, ÇÒng th©i dÅn ÇÜa 
nh»ng ai còn Çang bÖ vÖ, låc lõng trª vŠ cùng Ngài, nên Ông Çã dÓc tâm hÀu viŒc Chúa không hŠ mõi 
mŒt v§i tÃt cä thiŒn tâm, thiŒn chí và khä næng cùng ân tÙ Chúa cho trong viŒc tìm tòi, nghiên cÙu và 
biên soån Ç‹ hoàn thành tÆp sách nÀy. 
 
 M¥c dÀu Çây là tác phÄm ÇÀu tay cûa Soån Giä biên soån, nhÜng Ông Çã có nhiŠu công khó trong 
viŒc gom góp, thu nh¥t nh»ng vÃn nån th¿c t‰ và quen thu¶c Çã và Çang xäy ra h¢ng ngày trong cu¶c 
sÓng cûa nh»ng ngÜ©i có tÃm lòng muÓn h†c hÕi và tìm ki‰m chân lš cÙu r‡i cûa ñÙc Chúa Tr©i, k‹ 
cä nh»ng ngÜ©i vô thÀn b¢ng cách d¿a trên nhiŠu sº liŒu rÃt chính xác và có giá trÎ Ç‹ phân tích, trình 
bày và giäi Çáp nh»ng vÃn nån cûa nhiŠu ngÜ©i hÀu giúp cho Ç¶c giä có th‹ giäi tÕ ÇÜ®c nh»ng gì 
mình Çã và Çang phân vân, suy nghï trong cu¶c sÓng tâm linh. 
 
 Vì vÆy v§i tÜ cách là ngÜ©i rÃt gÀn gÛi và cùng phøc vø Chúa v§i Soån Giä nhiŠu næm, tôi thông 
cäm n‡i Üu tÜ sâu xa mà Soån Giä có ÇÓi v§i ÇÒng bào và ÇÒng hÜÖng ru¶t thÎt cûa mình, nên trân 
tr†ng gi§i thiŒu tÆp sách nÀy Ç‰n v§i quí vÎ và các bån v§i Ü§c mong nó trª thành døng cø khä dï Ç‹ 
khai thông nh»ng vÜ§ng m¡t mà quí vÎ và các bån Çã và Çang g¥p phäi h¢ng ngày trên con ÇÜ©ng tìm 
ki‰m chân lš hÀu có th‹ Ç‰n v§i ñÙc Chúa Tr©i, ÇÒng th©i cûng cÓ niŠm tin cho nh»ng ai Çã là con 
dân cûa Ngài Ç‹ h‰t lòng phøc vø Chúa và s¤n sàng ch© Çón ngày tái lâm vinh quang cûa Chúa CÙu 
Th‰ Giê-Su hÒi lai. 
 
 

MuÓn thÆt h‰t lòng. 
 
 

Møc SÜ NguyÍn ThiŒn Tín 
Quän nhiŒm H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Phoenix 

(The Christian and Missionary Alliance) 
5229 N. 30th Drive 

Phoenix, AZ.  85017 
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NiŠm tin cûa ngÜ©i tin Chúa không phäi là s¿ mê tín dÎ Çoan, nhÜng là m¶t niŠm tin h®p lš ch¡c 

ch¡n vì ÇÜ®c Ç¥t trên l©i khäi thÎ cûa ñÙc Chúa Tr©i h¢ng sÓng.  Tuy th‰, sÓng trong m¶t th‰ gi§i ÇÀy 
s¿ Ça nghi và vô tín, con cái Chúa thÜ©ng ÇÓi diŒn v§i nh»ng câu hÕi hóc búa cûa ngÜ©i ngoåi, và Çôi 
khi chính mình cÛng bÎ vÜÖng vÃn bªi nh»ng th¡c m¡c vŠ s¿ huyŠn nhiŒm cûa Kinh Thánh.  Chúng ta 
phäi nên làm gì?  không lë chúng ta røt rè rút ÇÀu vào c° nhÜ rùa và cho r¢ng “tôi có lòng tin là Çû 
rÒi.” 
 
 Tuy nhiên, Kinh Thánh Çòi hÕi chúng ta không nh»ng phäi bi‰t ÇiŠu mình tin, nhÜng cÛng cÀn bi‰t 
tåi sao mình tin.  SÙ ÇÒ Phi-e-rÖ kêu chúng ta phäi “luôn luôn s¤n sàng Ç‹ trä l©i cho nh»ng ai hÕi anh 
chÎ em lš do nào anh chÎ em có hy v†ng Çó” (I-Phi-e-rÖ 3:15).  ñ‹ góp phÀn trong viŒc trang bÎ cho 
con cái Chúa phäi luôn “s¤n sàng”, TruyŠn ñåo TrÀn TÃn HÜng Çã không ngØng nghiên cÙu, khäo 
nghiŒm trong nh»ng næm qua Ç‹ rÒi cÓng hi‰n cho H¶i Thánh tác phÄm  “10 Câu HÕi Khó VŠ NiŠm 
Tin CÖ-ñÓc”.  N‰u Ç¶c giä muÓn tìm nh»ng câu trä l©i thích Çáng cho niŠm tin nÖi Chúa, thì Çây là 
cuÓn sách ÇÓi diŒn th£ng v§i vÃn ÇŠ Çó.  TruyŠn ñåo HÜng không chÌ trình bày m¶t cách uyên bác, dÍ 
hi‹u, nhÜng cÛng minh chÙng niŠm tin CÖ-ñÓc là chân xác. 
 
 Dù Ç¶c giä có th‹ không ÇÒng š v§i soån giä m¶t vài Çi‹m nào Çó, nhÜng ai Ç†c kÏ tác phÄm này 
cÛng phäi nhìn nhÆn m¶t tinh thÀn nóng cháy, m¶t con tim nÒng nhiŒt, và m¶t tÃm lòng chân thành 
cûa soån giä - m¶t ngÜ©i Çã “tôn ñÃng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” Ç‹ tích c¿c bäo vŒ 
chân lš bÃt di bÃt dÎch mà ñÙc Chúa Tr©i Çã truyŠn cho các thánh ÇÒ m¶t lÀn Çû cä (Giu-ñe 3).  Nói 
tóm m¶t l©i, TruyŠn ñåo HÜng Çã Çóng góp cho H¶i Thánh ViŒt Nam m¶t tác phÄm biŒn giäi niŠm 
tin vô cùng quan tr†ng và có giá trÎ lâu dài. 
 
 

Møc SÜ ñ¥ng Ng†c Kim 
ChÜÖng trình phát thanh “ñÓi LuÆn” 
Quän nhiŒm H¶i Thánh Phøc Sinh 
(Orthodox Presbyterian Church) 

10101 Cunningham Ave. 
Westminster, CA.  92683 

 
 
 



7 

Trí óc con ngÜ©i rÃt là h»u hån.  M¶t con ki‰n có th‹ hi‹u ÇÜ®c ÇÜ©ng lÓi cûa con ngÜ©i hÖn là 
con ngÜ©i h»u hån hi‹u ÇÜ®c ÇÜ©ng lÓi và š tÜªng cûa ñÙc Chúa Tr©i vô hån.  Chính vì lš do Çó, cho 
nên ñÙc Chúa Tr©i Çã phán qua tiên tri cûa Ngài r¢ng, “Ý tÜªng ta ch£ng phäi š tÜªng các ngÜÖi, 
ÇÜ©ng lÓi các ngÜÖi ch£ng phäi ÇÜ©ng lÓi ta. Vì các tØng tr©i cao hÖn ÇÃt bao nhiŠu, thì ÇÜ©ng lÓi ta 
cao hÖn ÇÜ©ng lÓi các ngÜÖi, š tÜªng ta cao hÖn š tÜªng các ngÜÖi cÛng bÃy nhiêu.” (Êsai.55:8-9) 
 

SÙ ÇÒ Phao-lô Çã khiêm nhÜ©ng nhìn nhÆn ÇiŠu Çó trong lá thÜ gªi cho nh»ng ngÜ©i ª Côrinhtô, 
“Chúng ta hi‹u bi‰t chÜa tr†n vËn, nói tiên tri cÛng chÜa tr†n vËn... Ngày nay tôi bi‰t chÜa h‰t; Ç‰n 
bÃy gi© tôi së bi‰t nhÜ Chúa Çã bi‰t tôi vÆy.” (I-Côrinhtô.13:9-12) 
 

Và Môi-se cÛng thú nhÆn, “Nh»ng s¿ bí mÆt thu¶c vŠ Giê-hô-va ñÙc Chúa Tr©i chúng ta; song 
nh»ng s¿ bày tÕ thu¶c vŠ chúng ta, và con cháu chúng ta Ç©i Ç©i, Ç‹ chúng ta làm theo m†i l©i cûa 
luÆt pháp nÀy.” (Phøc-truyŠn.29:29) 
 

Tuy nhiên, Chúa Jêsus có phán r¢ng, “N‰u ai khÙng làm theo š muÓn cûa ñÙc Chúa Tr©i, thì së 
bi‰t Çåo lš ta có phäi là bªi ñÙc Chúa Tr©i, hay là ta nói theo š ta.” (Giæng.7:17). Nói cách khác, 
Chúa Jêsus nói r¢ng, hãy tin cÆy ta, làm theo l©i ta nói và trÜ§c khi ngÜÖi hi‹u ÇÜ®c thì ngÜÖi së thÃy 
r¢ng ta là ñÃng mà ta Çã nói, và nh»ng gì ta nói là vïnh c»u, xác th¿c và Çáng tin cÆy. 
 

Quy‹n sách nÀy không phäi vi‰t ra Ç‹ trä l©i giän lÜ®c hay ÇÖn sÖ cho nh»ng câu hÕi khó mà bån 
Çang g¥p phäi, nhÜng Ç‹ dÄn bån Ç‰n ÇÙc tin trong Chúa Jêsus Christ.  Bån së không bao gi© hoàn 
toàn hi‹u h‰t ÇÜ®c s¿ huyŠn diŒu cûa ñÙc Chúa Tr©i, vì Ngài vï Çåi vô hån hÖn bån nhiŠu.  NhÜng 
qua quyÍn sách nÀy bån có th‹ hi‹u Çû lë thÆt Ç‹ Çem bån Ç‰n v§i ÇÙc tin trong Chúa Jêsus Christ và 
hÜªng ÇÜ®c s¿ sÓng dÜ dÆt và Ç©i Ç©i trong Ngài. 
 

Tôi không cÀn phäi h†c trª thành m¶t k› sÜ ÇiŒn Ç‹ có th‹ thÜªng thÙc nh»ng bóng Çèn và nh»ng 
døng cø ÇiŒn dùng trong nhà. NhÜng tôi chÌ cÀn bi‰t vài ÇiŠu cæn bän, ch£ng hån nhÜ c¡m Çèn vào ° 
ÇiŒn và bÆt công t¡c lên. 
 

ñ‹ hÜªng ÇÜ®c s¿ sÓng Ç©i Ç©i, bån cÀn phäi bi‰t 5 ÇiŠu cæn bän:  
1) S¿ sÓng Ç©i Ç©i là món quà ñÙc Chúa Tr©i ban cho loài ngÜ©i cách nhÜng không, loài ngÜ©i 

không cÀn phäi làm bÃt cÙ ÇiŠu gì Ç‹ xÙng Çáng nhÆn món quà Ãy. Rôma.6:23 
2) Loài ngÜ©i vÓn t¶i l‡i và không th‹ nào t¿ cÙu lÃy mình. Rôma.3:23 
3) ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng yêu thÜÖng, Ngài không muÓn hình phåt chúng ta. NhÜng Ngài cÛng 

là ñÃng công bình, cho nên Ngài phäi hình phåt t¶i l‡i. Giæng.3:16 
4) Chúa Jêsus vØa là ngÜ©i và cÛng là ñÙc Chúa Tr©i vô hån, là ñÃng Çã ch‰t thay cho t¶i l‡i 

chúng ta. Và Ngài Çã sÓng låi tØ phÀn m¶ Ç‹ chu¶c chúng ta và s¡m s£n m¶t nÖi cho chúng ta 
ª Thiên Çàng. Êsai.53:6 

5) Bªi ÇÙc tin , chúng ta Ç¥t lòng tin cÆy duy nhÃt vào Chúa Jêsus, chúng ta nhÆn ÇÜ®c món quà 
s¿ sÓng Ç©i Ç©i. Côngvø.16:31 

 
N‰u sau khi bån Çã Ç†c xong quy‹n sách nÀy mà vÅn còn chÜa Ç¥t lòng tin cÆy nÖi Chúa Jêsus 

làm CÙu Chúa cûa Ç©i sÓng mình, thì tôi thách thÙc bån làm ÇiŠu Çó ngay hôm nay. Khi bån làm ÇiŠu 
Çó, thì ñÙc Chúa Tr©i së mª trí óc bån Ç‹ bån hi‹u ÇÜ®c nh»ng s¿ huyŠn diŒu mà bån chÜa tØng bi‰t 
bao gi©.  Xin Chúa ban phÜ§c cho bån, hÜ§ng dÅn bån vào lë thÆt và s¿ cÙu r‡i cûa Ngài. 
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Møc-sÜ Ti‰n-sï Thomas H. Stebbins 
Phó H¶i TrÜªng H¶i TruyŠn Bá Phúc Âm Th‰ Gi§i 


