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Kinh Thánh Nói Về Luân Hồi
AH Vũ Quý Hảo
của người bình thường, khi đọc Kinh
Thánh. Xin quý AH đọc chơi cho biết vì
đây chỉ là một ý kiến không quan trọng cho
việc cứu rỗi.
I

Đầu Thai:

I-1) Chúa Giê-su xác nhận: Ông Trời (Cha)
đã sai Chúa đầu thai xuống thế gian làm
người chứ không phải Chúa tự ý xuống
trần: Xin xem ở sách Giăng 5:37, Giăng
8:18, Giăng 14:24.
(Chú thích
Bánh xe Luân Hồi

Tôi tin rằng các Ái Hữu đều hiểu nghĩa
hai cụm từ “Đầu Thai” và “Luân hồi” theo
cách thông thường:
“Đầu Thai” là nhập vào lòng mẹ. Cái gì
“nhập vào” ? Câu trả lời chính xác và chi
tiết thì rất dài dòng, rất phức tạp, và còn
nhiều tranh cãi, vì còn tùy vào học thuyết !
Tuy nhiên, người dân bình thường đều hiểu
rằng đó là cái vô hình của bản thể, cái “ta”,
mà nôm na và gần đúng, gọi là “hồn” (cho
xúc vật) hay “Linh hồn” (cho những tạo vật
cao cấp).
“Luân” là bánh xe, “hồi” là trở lại: Khi
một người chết, thì linh hồn, (hay thần linh,
hay tâm thần) không chết!, linh hồn sẽ trở
lại với thân xác mới.
Theo định nghĩa ấy, tôi xin bàn về:
“Đầu Thai” và “Luân Hồi” dưới nhãn quan

1-“Giăng 5:37” có nghĩa là “Xin xem ở
sách có tên là Giăng, đoạn 5, câu 37;
Giăng là một trong nhiều cuốn “sách” nhỏ
chứa trong cuốn sách lớn là Kinh Thánh.
2- Các giáo phái Tin Lành Viết Nam dùng
chữ “Giăng”, nhưng, Giáo Hội Công Giáo
Việt Nam lại gọi sách đó là “Gioan”. Các
bản dịch Anh Văn thì, dù Công Giáo, hay
Tin Lành, đều gọi tên giống nhau: “John ),
I-2) Ông tiên tri Giê-rê-mi, người Do Thái
sống trong khoảng từ năm -650 tới năm 590 (Dấu trừ “-” có nghĩa là “Trước công
nguyên”) đã hiện hữu từ “trước khi được
tao nên trong lòng mẹ” (Giê-rê-mi 1:4 và
5)
4, Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như
vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng
mẹ, ta đã biết ngươi rồi;
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5, trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng
ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các
nước.

14, Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng
hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh
người ra.

II

15, Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt
Chúa; không uống rượu hay là giống gì
làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức
Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.

Luân hồi:
II-1) Ê-Li trở lại

II-1-1 Tiên tri Ê-Li (850 năm trước
công nguyên) sẽ đầu thai trở lại thành ông
Giăng Baptit (Gioan tẩy giả).
Trong khoảng thời gian từ năm -880 tới
năm -850, tại nước Do Thái có xuất hiện
một vị tiên tri tên là Ê-li (theo bản dịch
kinh thánh của cụ Phan Khôi 1934) hay Êli-gia (theo bản dịch kinh thánh 2011)
Elijah (theo các bản dịch kinh thánh bằng
Anh Văn). Vị tiên tri này là một tiên tri nổi
tiếng nhất trong các tiên tri mà Kinh Thánh
ghi chép. Tiên tri Ê-li đã rao giảng và kêu
gọi dân Do Thái hãy ăn năn và trở lại cùng
Đức Chúa Trời!
Tiên tri Ê-Li là một vị tiên tri quan
trọng đến nỗi, Kinh Thánh đã phải tốn 5
trang giấy để viết về ông) (Xem sách Các
Vua thứ nhất đoạn 17, 18 và 19);
Hơn 850 năm sau, khi Chúa Giê-su sắp
giáng sinh, thì, Kinh Thánh Tân Ước chép
chuyện một thày tế lễ tên là Xa-Cha-ri
được một thiên thần hiện ra báo tin rằng
ông sẽ có một con trai, và chính con trai ấy
sẽ lấy tâm thần (linh mục Nguyễn Thế
Thuấn dịch là “thần khí ” quyền phép Ê-li
mà đi trước mặt Chúa (sách Luca đoạn 1
câu 13 đến câu 17).
13, Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng:
Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện
ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ
ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt
tên là Giăng.

16, Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời
của họ;
17, chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền
phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem
lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến
sự khôn ngoan của người công bình, đặng
sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
II-1-2) Chúa Giê-su xác nhận: Ông
Giăng baptit (còn gọi là Gioan tẩy giả)
chính là vị tiên tri Ê-li ngày xưa ! (Ma-thiơ 11:13, 14)
13, Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách
luật đã nói trước cho đến đời Giăng.
14, Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là
Ê-li, là đấng phải đến.
II-1-3) Môn đồ của Chúa Giê-su hiểu
rằng “Chúa ám chỉ Ông Giăng Baptit là vị
tiên tri Ê-li ngày trước” (Ma-thi-ơ 17:1113).
11, Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li
phải đến mà sửa lại mọi việc.
12, Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng:
Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận
biết, song họ lại xử với người theo ý muốn
mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi
họ cũng như vậy.
13, Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là
nói về Giăng Báp-tít.
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II-2) Các Môn Đồ của Chúa tin có Luân
Hồi

rằng “các ngươi” sẽ vào sau, quý AH có
hiểu như thế hay không ?)

1, Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một
người mù từ thuở sanh ra.

IV. Sau nhiều vòng luân hồi, những
người dân Y-sơ-ra-ên cứng lòng (đã hò hét
đòi đóng đinh Chúa) rồi cũng sẽ được cứu
(Roma11:25),

2, Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã
phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà
người sanh ra thì mù như vậy? Giăng 9:12.
Về nguyên nhân của bệnh mù, môn Đồ của
Chúa đã đặt ra 2 giả thuyết: a) “Người”
hay là b) “Cha mẹ người”! Nếu không tin
rằng có luân hồi thì chắc chắn không bao
giờ các ngài lại nêu lên giả thuyết a).
II-3) Dân Do Thái thời Tân Ước đã tin
rằng có luân hồi
Dân chúng tin rằng Chúa Giê-su là hậu
thân của một vị tiên tri thời xa xưa đang
đầu thai trở lại làm người (Mt 16:13, 14 ):
13 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận
thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà
rằng: Theo lời người ta nói thì Con người
là ai?
14, Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng
Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là
Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.
III. Sau nhiều vòng luân hồi, con người
sẽ được vào Nước Đức Chúa Trời, nhưng
có kẻ trước, người sau ! Càng độc ác thì lại
càng phải luân hồi nhiều vòng: Chúa phán
với bọn đạo đức giả (Mt 21:31):
31, Trong hai con trai đó, đứa nào làm
theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa
thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ
rằng: Quả thật, ta nói cùng các người,
những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ
được vào nước Đức Chúa Trời trước các
ngươi (Người bình thường ắt phải hiểu

25, Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em
chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em
khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một
phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng
lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại
nhập vào được đầy đủ;
26, vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu,
như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ
Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp.
V.
Nếu kiếp này bị “hư mất” thì
người ấy sẽ phải ,hay được, Trời cho luân
hồi thêm một hay nhiều kiếp khác ….cho
tới khi họ biết ăn năn và trở lại thờ Trời
đúng cách để được “gắp” ra khỏi vòng
luân hôi.
Chúa phán: Trong cõi đời này, kẻ bước vào
con đường hư mất thì nhiều, kẻ vào được
con đường sự sống (siêu thoát) thì ít (Mt
7:13, 14).
13, Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường
khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào
đó cũng nhiều.
14, Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến
sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Nếu “hư mất” có nghĩa là “Sa vào hỏa
ngục đời đời” thì Ông Trời, chủ nhân của
cõi đời này đã dẹp trái đất này từ lâu, vì
càng để lâu, thì càng có nhiều người sa hỏa
ngục! Nhưng, trái lại Ông Trời đã cố kéo
dài, trì hoãn ngày tận thế! Trì hoãn để làm
gì? Tôi xin nhường câu trả lời cho Tông
Đồ cả của Chúa: Thánh Phê-rô (Phie-rơ).
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7, Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi
lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa
sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy
phá kẻ ác.

không muốn cho một người nào chết mất,
song muốn cho mọi người đều ăn năn.

8, Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở
trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm,
ngàn năm như một ngày.

Kết luận: Quả thực là có luân hồi mà mục
đích chính của luân hồi là để con người có
dịp ăn năn, hay nói khác đi, tiến gần tới
Chân, Thiện, Mỹ !

9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của
Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng
Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em,

AH Vũ Quý Hảo,
Houston TX; July 26, 2017

