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Sự Bách Hại
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“Hết thảy mọi người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách
hại.” (II Ti-mô-thê 3:12).
Sự bách hại người tin nhận Đấng Christ, như được báo trước trong Thánh Kinh, khá lan tràn
thời nay. Một thí dụ về sự bách hại người tin nhận Đấng Christ đang xảy ra trong lúc này, là
sự nổi lên nhanh chóng của ISIL hay là Quốc Gia Hồi Giáo I-rắc và Khu Vực Tây Á [1], cũng
được gọi là IS hay là Quốc Gia Hồi Giáo. Từ khi Quốc Gia Hồi Giáo nổi lên, những người tin
nhận Đấng Christ trong lãnh thổ bị họ chiếm đóng đã bị tra tấn và giết chết bởi những chiến
binh IS; bao gồm những cuộc chặt đầu thị chúng và những cuộc xử tử những người tin nhận
Đấng Christ. IS đe dọa sẽ tấn công nhiều quốc gia, mà gần đây, Pháp và Nga đã là đối tượng
các sự tấn công của nó. Nhiều chiến binh IS tin rằng, họ đang phục vụ thần linh của họ bằng
cách gây thánh chiến và sự bách hại. Loại bách hại này đã được báo trước trong Thánh
Kinh, như trong các câu dưới đây:
“Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi
dân ghen ghét vì danh Ta.” (Ma-thi-ơ 24:9).
“Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các
ngươi ra khỏi nhà hội; hơn nữa, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu
việc Đức Chúa Trời.” (Giăng 16:1-2).
Sự bách hại những người tin nhận Đấng Christ tại Trung Đông không dừng lại ở đó. Với 80%
những hành động kỳ thị tôn giáo nhằm nghịch lại những người tin nhận Đấng Christ (theo
báo cáo của Hội Nhân Quyền Quốc Tế năm 2012), rõ ràng là những người tin nhận Đấng
Christ cũng bị bách hại trên toàn thế giới vì niềm tin của họ. Những người tin nhận Đấng
Christ chịu khổ vì bị bách hại bởi hàng xóm hay là chính phủ của họ trong hơn 60 quốc gia
trên thế giới (theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ).
“Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa là Đấng xưng công
bình những người ấy. Ai sẽ định tội họ? Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết nhưng
cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta. Ai
sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt
bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì
cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên bị đem đến hàng làm
thịt. Không! Trong mọi sự đó, chúng ta là những người chiến thắng qua Đấng yêu
chúng ta. Vì tôi chắc chắn rằng: sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền,
việc bây giờ, việc sẽ đến, quyền lực, bề cao hay là bề sâu, hoặc bất cứ một vật nào,
đều chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã chứng cho
chúng ta trong Đấng Christ Jesus, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:33-39).
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Với vài sự kiện mới xảy ra tại Mỹ, như sự hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, thì sự nổi lên
đột ngột lòng oán ghét những người tin nhận Đấng Christ cũng tăng lên. Những trường hợp
như vậy bao gồm các tiệm làm bánh của người tin nhận Đấng Christ bị thưa kiện hay đe doạ,
vì từ chối phục vụ những người đồng tính, cùng với các tuyên úy trong quân đội bị điều tra
hoặc bị đuổi việc, vì đã đưa ra những lời khuyên dựa vào Thánh Kinh và vì giữ niềm tin của
người tin nhận Đấng Christ. Sự gia tăng lòng oán ghét những người tin nhận Đấng Christ đã
khiến cho nhiều người thù ghét những người tin nhận Đấng Christ, gọi họ bằng các danh xấu
như “đồng bóng” và “mù quáng”, vì các tín ngưỡng của họ. Mặc cho cách đối xử của những
người như vậy, nhiều người trong số những người tin nhận Đấng Christ vẫn giữ vững niềm
tin của họ.
“Nếu như các anh chị em vì danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì các anh chị em có
phước; vì Đấng Thần Linh của sự vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên các anh
chị em. Đối với họ, Ngài bị nói phạm thượng. Đối với các anh chị em, Ngài được tôn
vinh.” (I Phi-e-rơ 4:14).
“Nếu các ngươi ra từ thế gian thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó; nhưng vì các ngươi
không ra từ thế gian, mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy, thế gian ghét
các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ
đã bắt bớ Ta thì họ cũng bắt bớ các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta thì họ cũng sẽ giữ
lời của các ngươi.” (Giăng 15:19-20).
Là những người tin nhận Đấng Christ, chúng ta không nên nản chí về niềm tin của chúng ta
vì sự bách hại này; nhưng thay vào đó, chúng ta hãy vui mừng, vì chúng ta giữ được đức tin
của chúng ta. Trong khi sự bách hại mà những người tin nhận Đấng Christ khắp nơi trên thế
giới đối diện với là đáng sợ, thì Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng họ cho đức tin và tình yêu của
họ trong Ngài và trong Lời Ngài.
“Các anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ.”
(I Cô-rinh-tô 16:13).
“Phước cho những ai vì sự công bình mà bị bắt bớ, vì Vương Quốc Trời là của những
người ấy! Phước cho các ngươi khi vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy
mọi điều dữ vu khống các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ, vì phần thưởng của các
ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì họ cũng từng bắt bớ những tiên tri trước các ngươi
như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:10-12).
Thời điểm Đấng Christ sẽ đến đã gần, vì thế chúng ta cần giữ vững đức tin của chúng ta
trong Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Gần sự cuối cùng của mọi thời đại thì sự bách hại
những người tin nhận Đấng Christ sẽ tràn lan và gia tăng rất nhiều; nhưng chúng ta là những
người tin nhận Đấng Christ thì không cần phải lo sợ cho mạng sống của chúng ta trong khi
giữ lấy đức tin của chúng ta. Trong khi những kẻ thù của Đấng Christ có thể giết chết thân
thể của chúng ta, họ không thể giết được linh hồn của chúng ta. Linh hồn của chúng ta được
bảo vệ bởi Đức Chúa Trời, vì thế, chúng ta không cần phải sợ, nếu kẻ thù giết chúng ta.
“Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng hủy
diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28).
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn
ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời
đời.” (Thi Thiên 121:7-8).
Chúng ta không biết ngày hay giờ, vì thế tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho
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sự đến của Chúa. Bằng cách đọc và vâng theo Lời Chúa, tránh điều ác, và giữ đức tin khi đối
mặt với sự bách hại, chúng ta có thể sẵn sàng cho sự cuối cùng của mọi thời đại. Mối quan
tâm của chúng ta không là chúng ta sẽ bị bách hại hay không, nhưng là chúng ta có hay
không có sự cứu rỗi trong Đức Chúa Trời.
“Trời và đất sẽ qua nhưng những lời của Ta sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy
mình, đừng để cho lòng các ngươi đầy nặng những sự quá độ, say sưa, và lo lắng của
đời sống, mà ngày ấy đến thình lình trên các ngươi. Vì ngày ấy sẽ như một cái bẫy,
đến trên mọi người ở khắp nơi trên mặt đất. Vậy, hãy tỉnh thức và luôn cầu nguyện, để
các ngươi được xứng đáng tránh khỏi những sự sẽ xảy ra, và được đứng trước mặt
Con Người.” (Lu-ca 21:33-36).
Huỳnh Christian Thiên Lạc
30/11/2015
Ghi Chú
[1] Levant là một danh từ trong tiếng Ả-rập dùng để gọi khu vực Tây Á, bao gồm các lãnh thổ:
Liban, Le-ba-non, I-sơ-ra-ên, Si-na-i, Sy-ri-a, Giô-đanh.

Persecution
Jay Christian Huynh
“Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.” (II Timothy
3:12).
Christian persecution, as predicted in the Bible, is quite rampant today. An example of the
Christian persecution happening right now would be the quick rise of ISIL or the Islamic State
of Iraq and Levant, also known simply as IS or the Islamic State. Since the Islamic State’s
rise, Christians in their captured territory have been tortured and killed by IS militants, which
include many public beheadings and executions of the Christians. IS threatened to attack
many countries with France and Russia being recent subjects of its attacks. Many IS militants
believe that they are doing the service of their god, by waging a war of jihad and persecution.
This sort of persecution was predicted in the Bible, as seen in the following scriptures.
“Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated
of all nations for my name's sake.” (Matthew 24:9).
“These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put
you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think
that he doeth God service. (John 16:1-2).
The persecution of Christians in the Middle East does not stop there. With 80% of all religious
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discrimination acts aimed against Christians (International Society for Human Rights 2012
report), it is apparent that Christians are also persecuted worldwide for their beliefs. Christians
are persecuted by either their neighbors or government in more than 60 countries around the
world (U.S Department of State).
“Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is
he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even
at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us
from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or
nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are killed all the day
long; we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are
more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded, that neither
death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things
to come, Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us
from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.” (Romans 8:33-39).
With some of the events that have occurred in America, such as the legalization of gay
marriage, a sudden rise of resentment towards Christians have grown. Such cases include
Christian bakeries that were sued or threatened because of their refusal to serve gay couples
along with military chaplains who have been put under investigation or fired due to giving
Bible based advice and holding Christian beliefs. The growing resentment towards Christians
have caused many to hate Christians, calling them names along the lines of “homophobic”
and “bigoted” for their beliefs. Despite their treatment, many of these Christians still hold
strong to their beliefs.
“If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of
God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is
glorified.” (I Peter 4:14).
“If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the
world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If
they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying,
they will keep yours also. ” (John 15:19-20).
As Christians, we should not be discouraged from our beliefs because of the persecution, but
instead we should be glad that we have kept our faith. While the persecution that Christians
face around the world is terrible, God will reward them for their love and faith in Him and in
His word.
“Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.” (I Corinthians 16:13).
“Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the
kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you,
and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be
exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets
which were before you.” (Matthew 5:10-12).
The time for Christ to come is nearing, and so we need to keep our faith strong in God and
His word. Near the end times, rampant persecution of Christians will greatly intensify, but, as
Christians, we should not fear for our own lives when keeping our faith. While the enemies of
Christ may kill our bodies, they cannot kill our souls. Our souls are protected by God, so we
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do not need to be afraid if the enemy kills us.
“And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear
him which is able to destroy both soul and body in hell.” (Matthew 10:28).
“The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The LORD
shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for
evermore.” (Psalm 121:7-8).
We do not know the day or the hour, so all we can do is to prepare for the Lord’s arrival. By
reading and obeying the word of God, avoiding evil, and keeping faith in the face of
persecution, we can be ready for the end of days. Our concerns should be not if we will be
persecuted, but whether or not we have salvation in God.
“Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. And take heed
to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and
drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as
a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye
therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these
things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.” (Luke 21:33-36).
Jay Christian Huynh
11/30/2015
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