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Nền Thần Học của sự Thịnh Vượng và Giàu Sang  

(Prosperity Theology) 
Phần 2  

 
 

I. Phần Giới Thiệu 
 
Thái độ đúng đắn của các tín hữu ở thành Bê-rê “Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-
ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng 
có đúng không” Công Vụ 17:11 
 
 

II. Tại sao Phúc Âm Thịnh Vượng lại rất phổ biến và được nhiều người ngưỡng 
mộ 

 
 Giáo lý này cũng chứa đựng một phần của chân lý.  
 Kêu gọi và đụng chạm đến ước muốn tự nhiên của con người về sự thành đạt, giàu có. 
 Hứa hẹn nhiều mà đòi hỏi trách nhiệm cá nhân thì ít. 
 Những người truyền giảng giáo lý có những hệ thống trình bày hầu như hoàn hảo và 

xuất chúng, và thường trích dẫn một số khải tượng bên ngoài Kinh Thánh nên có khả 
năng gây ra ấn tượng với người nghe.  

 Nhiều Cơ Đốc Nhân có rất ít hay có khi không có kiến thức về giáo lý của Kinh Thánh 
 Nhiều Cơ Đốc Nhân thiếu sự nhận xét thuộc linh. 
 Bề ngoài trông rất hấp dẫn nhưng chúng ta đừng để vỏ bọc bên ngoài một cây cổ thụ 

đánh lừa chúng ta về thực chất của cây đó. 
 Thông điệp của giáo lý thịnh vượng, giàu sang rất đơn giản vì những điều khó chấp 

nhận đối với tâm trí và tấm lòng của con người gần như được hủy bỏ (tội lỗi, sự ăn năn 
hối cải, sự nên thánh, trách nhiệm tự vác thập tự giá …) 

 
 

III. Sự Đánh Giá các Quan Điểm. 

Phong trào thần học Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang nhấn mạnh trên bốn (4) lãnh vực hay 
trọng điểm: giao ước của tổ phụ Áp-ra-ham, sự chuộc tội, sự dâng hiến và đức tin.  

a/ Giáo Lý của Sự Thịnh Vượng và Giàu Sang với Giao Ước của Tổ Phụ Áp-ra-ham. 

Giao ước của tổ phụ Áp-ra-ham: chủ đề được lập lại rất thường trong các tác phẩm của ông 
Kenneth E. Hagin và vợ, bà Gloria Copeland: “Các Cơ Đốc Nhân là con và hậu duệ của tổ phụ 
Áp-ra-ham, thừa kế ân phước của đức tin .... ” Các ân phước (hay sự ban phước) mang ý 
nghĩa vừa là thuộc linh và thuộc thể. César Castellanos, người Colombia, đã nói rằng “Di sản 
để lại từ tổ phụ Áp-ra-ham vẫn dành cho chúng ta. Khi nhận lãnh di sản này, chúng ta không 
còn phải cảm thấy khốn khổ và vô nghĩa nữa, hay là những công dân hạng hai … anh chị là 
những người thừa kế các lời hứa mà Đức Chúa Tời đã hứa với tổ phụ Áp-ra-ham.  Các lời hứa 
là của anh chị, và anh chị mang theo trong suốt hành trình cả cuộc đời của mình.” Anh chị Cơ 
Đốc Nhân được ban phước với của cải, sự giàu sang như tổ phụ Áp-ra-ham  (Sáng Thế Ký 
13:2). 
 
Các phân đoạn của Kinh Thánh được sử dụng là Ga-la-ti 3:13 và 14.  
 
Câu Trả Lời của Kinh Thánh : Sự ban phước của Đức Chúa Trời cho tổ phụ Áp-ra-ham và 
hậu duệ của ông liên quan trực tiếp đến sự cứu rỗi vỉnh viễn, theo ý nghĩa của Ga-la-ti 3 :14. 
Sứ đồ Phao-lô không hề nói đến sự ban phước vật chất và của cải ở trần thế này. 
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Sứ đồ Phao-lô đã định nghĩa rất rõ trong Ga-la-ti 3 :8 “ân phước (sự ban phước) của tổ phụ Áp-
ra-ham”:  thật ra đó là sự xưng công chính qua đức tin! 
// Hê-bơ-rơ 11 :10 ; xin mời anh chị đọc lại tín thư cho các tín hữu Rô-ma.  

b/ Giáo Lý của Sự Thịnh Vượng và Giàu Sang với sự Chuộc Tội  

Khi chịu chết trên Thập Tự Giá, Đấng Christ đã chịu lấy bản chất tội lỗi của con người chúng ta 
và bị biến thể thành một người bị quỷ ám. Sau đó, Chúa đã chịu chết về mặt thuộc linh ở âm 
phủ (địa ngục) trong ba (3) ngày với thi hài của Ngài nằm trong hang mộ. Sau khi đã trả giá 
chuộc cho Sa-tan với sự chết thế cho con người, Chúa đã sống lại trước khi được phục sinh 
(Kenyon, Điều Xảy Ra Giữa Thập Tự Giá và Ngôi Vua, 1945 ; Hagin, “Sự Chuộc Tội”, 
Copeland, thư gửi đến anh McConnell, 1979). 

Ông Frederick KC Price phủ nhận sự chết thuộc thể của Chúa Giê-su như là phương thức đền 
tội cho tội lỗi: “Sự trừng phạt cho tội lỗi là Chúa phải đích thân đi đến âm phủ.” Điều này hoàn 
toàn nghịch nghĩa với 2 Cô-rinh-tô 5:21. 

Câu Trả Lời của Kinh Thánh : Chúa Giê-su khi đến thế gian này như là một người trọn vẹn 
(nhân thể và nhân tánh) mà cũng là Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn (thần thể và thần tánh)  
(Rô-ma 8 :3). Trên Thập Tự Giá, Chúa đã mang lấy tội lỗi thế cho con người chúng ta (1 Phi-e-
rơ 2 :24). Chúng ta đã được mua chuộc lại với máu của Chúa đã đổ ra cho chúng ta (1 Phi-e-rơ 
1 :19). Sự hy sinh và cũng là của lễ hiến tế cho Đức Chúa Trời chứ không phải cho Sa-tan (Hê-
bơ-rơ 9 :14). Chúa đã hoàn tất mọi sự với sự chết thuộc thể của Ngài (Giăng 19 :30). // Giăng 
3: 13-16 ; 1 Ti-mô-thê 2 : 5-6 ; Rô-ma 3 :23-24 

c/ Nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang với đồng tiền  

Theo thần học này, các Cơ Đốc Nhân nghèo sở dĩ bị nghèo là vì họ thiếu đức tin và không 
muốn chấp nhận và đón nhận thông điệp của sự thịnh vượng hay giàu sang, hoặc là họ đã sai 
phạm trước mặt Đức Chúa Trời và vì thế không có được ân phước của Ngài. 
 
Theo ông Robert Tilton động lực của sự dâng hiến là “Định luật của Bù Trừ”.  Ban cho, dâng 
hiến thật rộng lượng thì ngược lại Đức Chúa Trời sẽ ban phước còn hơn thế nữa. Mác 10:30.

 

 
Câu Trả Lời của Kinh Thánh : 
Các lãnh đạo của phong trào Phúc Âm thịnh vượng đặt tiền và tài chánh như chủ lực của sự 
truyền giảng về đồng tiền, tài chánh, ân phước (sự ban phước) và sự thịnh vượng hay giàu 
sang ; nhưng nội dung và chủ lực của sự truyền giảng của Chúa Giê-su và các môn đồ là gì? 
Mác 1 : 14-15 ; Ma-thi-ơ 5-7 ; Công Vụ 2 :14-41 ; Rô-ma 1 : 16-17… 
 
Không có nơi nào trong Kinh Thánh có nói là Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người trở nên 
giàu sang, sở hữu của cải vật chất, nhưng ngược lại theo Kinh Thánh Ngài muốn mọi người 
được cứu rỗi // 1 Ti-mô-thê 2 :4. 

 
Kinh Thánh không bao giờ nói là người nghèo bị nguyền rủa và sự nghèo khổ là một tội lỗi. 
Dâng hiến và chia sẻ như thế nào ? 2 Cô-rinh-tô 9: 7 ; 1 Cô-rinh-tô 16:2 ; Công Vụ 20 :35 
 
Sự thịnh vượng hay giàu sang được nói đến trong Kinh Thánh hoàn toàn không liên quan đến 
thông điệp của Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang: Ma-thi-ơ. 6 :33 
 
Sự giảng dạy nền tảng về sự thịnh vượng hay giàu sang: Ma-thi-ơ. 5 :1-6 
 
Sự thịnh vượng hay giàu sang là kết quả của một quan hệ mật thiết với Đức Chúa Cha, trong 
Chúa Giê-su và bởi Đức Thánh Linh. 
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Chúa Giê-su Đã nói với các môn đồ của Ngài trong phân đoạn Lu-ca 10 :20 “Tuy nhiên, đừng 
mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên 
trời.”  
 
d/ Nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang và đức tin  
 
Đức tin = sự tuyên xưng (nói ra) một lời nói hay một lời hứa. 
Đức tin = tư duy tích cực. 
 
Theo mục sư Paul Yonghi Cho - Seoul, Hàn Quốc thì đức tin là: “Anh chị em hãy để cho tâm trí 
mình tràn đầy sự thành công và chắc chắc anh chị em sẽ đạt đến sự thành công … Tôi khích lệ 
những anh chị em đi theo tôi đừng bao giờ cho phép những tư tưởng tiêu cực có điểm tựa trong 
tâm trí của họ, nhưng ngược lại, họ luôn luôn phải có những ý tưởng tích cực.” Mục sư Paul 
Yonghi Cho, với quyển sách của ông “Kích Cỡ Thư Tư”, trang 56, 57 
 
Theo ông Joel Osteen, “Từ môi miệng anh chị thốt ra đã là một phép lạ. Nếu anh chị muốn thay 
đổi thế giới của anh chị thì anh chị hãy bắt đầu thay đổi với những lời lẽ của mình. Với những 
lời lẽ, chúng ta có thể tiên đoán được tương lai của chúng ta.”  
 
Theo ông Dollar Creflo “Là các tín hữu, anh em chúng ta có thẩm quyền trên thế giới vật thể.” 
Nói ra những lời lẽ công chính phối hợp với đức tin thì các lời lẽ này có thể tác động và đem 
đến những kết quả thật đáng ngạc nhiên.”  Nếu các tín hữu lập lại và tin nơi những lời lẽ công 
chính này thì chắc chắn Đức Chúa Trời phải ban phước cho họ. 
 
Trong quyển sách “Con Người Ẩn Giấu Bên Trong”, trang 99, ông E.W. Kenyon đã nói:  “Tôi 
biết tôi được chữa lành vì tôi đã tuyên bố tôi đã trở nên lành mạnh, bất kể các triệu chứng nào 
hiện có trong thân thể của tôi.”  
 
“Điều anh chị tuyên xưng là chính xác điều anh chị sẽ nhận lãnh được. Nếu anh chị sống trong 
sự nghèo khó, anh chị hãy thay đổi mọi sự với điều nói ra...  Quyền lực thuộc linh trong thế giới 
tâm linh tạo ra những tình thế bao quanh chúng ta, và chúng ta có khả năng điều khiển được 
bởi các lời lẽ chúng ta thốt ra.” (Các Định Luật của Sự Thịnh Vượng, Kenneth Copeland)  
 
Câu Trả Lời của Kinh Thánh :  Thông điệp của nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu 
sang chứng tỏ là ở quan điểm này lại rất gần với quan niệm của các giáo sư thần học của Tân 
Thời Đại (New Age). 
 
Đức tin không phải là một quyền lực tâm linh tập trung vào con người để có thể chi phối được 
Đức Chúa Trời. 
 
Đức tin không phải là một công thức hoạt động một cách máy móc để chúng ta tùy tiện sử 
dụng. 
 
Đức tin thật ra là một sự tin chắc nơi giá trị chuộc tội của Đấng Christ cho sự tha thứ tất cả các 
tội lỗi của chúng ta với thực tế của sự phục sinh (sống lại) của Chúa …   
 
Nền tảng của đức tin: Lời của Đức Chúa Trời: Rô-ma 10 :17 ; Hê-bơ-rơ 11 :1 và 2  
Đức tin tập trung vào một Đấng: chính Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi hiện thân của Chúa Giê-
su – Đấng Christ : Mác 11 :22 ; Giăng 14 :1. // Gia-cơ 1 :22-25 ; 2 :14-17 ; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 :8-
9 
Lời lẽ sáng tạo là quyền năng duy nhất đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ chúng ta, 
con người: Sáng Thế Ký 1 
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e/ Lược giải Kinh Thánh về Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang   

Tin chứng học và khoa lược giải Kinh Thánh của phong trào Phúc Âm thịnh vượng hay giàu 
sang mang rất nhiều điểm đáng thất vọng. “Phương pháp” lược giải Kinh Thánh theo phong 
trào này rất nông cạn và cực đoan. 
 
Sử dụng các câu gốc thiếu sự phân tích về mặt văn phạm, ngữ cảnh và bối cảnh văn chương 
và lịch sử. Hậu quả là một số ý tưởng và nguyên tắc đã ra đời trên sự bóp méo của các câu 
gốc này.  
 
Theo phong trào Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang câu gốc 3 Giăng 2 nói rõ là Đức Chúa 
Trời muốn tất cả mọi tín hữu có được sự giàu có, phồn thịnh trong mọi lãnh vực. Sự nhấn 
mạnh trên sự thịnh vượng hay giàu sang vật chất đi đôi, dính liền với sự phát triển và tăng 
trưởng thuộc linh. 
 
Câu Trả Lời của Kinh Thánh : - Chúng ta cần trước hết phân tích và cảm nhận được ý định 
của tác giả: sứ đồ Giăng không phát huy một giáo lý ở câu gốc 3 Giăng 2, ông chỉ mở đầu bức 
thư với lời chào hỏi và một lời cầu nguyện. 
 
Điều gì được viết trong câu gốc này? Danh từ Hy-lạp “εὐοδοῦζθαι” được dịch là sự thịnh 
vượng hay giàu sang có nghĩa là “chúc anh chị thượng lộ bình an” hay “chuyến đi tốt đẹp, 
thành công” // Rô-ma 1 :10. Từ này hoàn toàn không mang ý nghĩa của sự thịnh vượng hay 
giàu sang vật chất. 
 
 

IV. Kết Luận 
 
a/ Điều Đáng Nhớ 

1. Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang được đặt trên nền tảng một sự hiểu biết sai lầm 
về giao ước của tổ phụ Áp-ra-ham.  
2. Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang dựa trên một sự hiểu sai về Của Lễ Hiến Tế 
Chuộc Tội. 
3. Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang được xây dựng trên một kiến thức sai trật đối 
với sự giảng dạy của Kinh Thánh về sự dâng hiến và ban cho.  
4. Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang được đặt trên một sự hiểu biết lệch hướng đối 
với sự giảng dạy của Kinh Thánh về đức tin.  
5. Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang nói chung được xây dựng trên một hệ thống 
giải kinh bóp méo Kinh Thánh.  

 
b/ Hiểm Họa: hiện tượng của quả lắc, có nghĩa là rơi vào thái cực của một trong hai bên, và đi 
đến đức tin cực đoạn và cuồng tín.  
 

c/ Những Nguyên Tắc của Kinh Thánh để Sống Theo: sự khiêm nhường (Châm Ngôn 
22 :4) ; sự thỏa lòng (1 Ti-mô-thê 6 :6-8) ; sự thông sáng, khôn ngoan và sự nhận thức của lẽ 
thật (Gia-cơ 1 :5 ; 1 Giăng 4 :1-6) 
 
 

 “Hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết và sống lại.  … 
 Đó là Phúc Âm ta rao giảng.”  

2 Ti-mô-thê 2 :8 

 


