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Mục sự Franklin Graham nói rằng việc cấm dùng Danh Thánh Giêsu ở các trường công
lập là một sự ngu dại
Giuse Thẩm Nguyễn 8/8/2017

(Cnsnews.com ) Bình luận về một đề nghị ở tiểu bang Queensland, nướu Úc là cấm dùng
Danh Thánh Giêsu ở tất cả các trường công lập ở tiểu bang này, ngay cả trên thiệp mừng
Giáng Sinh, mục sự Franklin Graham, Chủ Tịch của hội Người Samari Hoa Kỳ nói rằng
quả là xấu hổ và điều này sẽ không thể xóa bỏ đi sự thật là Chúa Giêsu là Con Thiên
Chúa và chung cuộc là mọi gối phải bái quỳ để tôn vinh Danh Người.

Trên trang mạng xã hội vào ngày 4 tháng Tám, Mục sư Graham nói "Cấm dùng một tên
cao trọng trên hết mọi tên ư? Tiểu bang Queensland, nước Úc đang đề nghị một biện
pháp ngăn cấm việc dùng danh thánh Giêsu, gồm cả thiệp chúc Giáng sinh, tại các
trường công lập. Đề nghị này quả là điên rồi, đáng xấu hổ biết bao."

Mục sư cho biết Bộ Giáo Dục Tiểu Bang nại lý do rằng " họ sợ những em học sinh không
tôn giáo sẽ cảm thấy bị buộc phải quan tâm đến niềm tin của những em theo Kitô giáo."

"Chủ nghĩa vô thần dường như đang dành ưu thế ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng việc ngăn cấm
danh thánh Giêsu sẽ không thay đổi được sự thật rằng Ngài là Con Thiên Chúa và tới một ngày
mọi người sẽ phải chấp nhận sự thật đó.Kinh Thánh nói rằng "Chính vì thế, Thiên Chúa đã
siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi
vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái
quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức
Giêsu Kitô là Chúa"
.

Mục sư Graham kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội ở Úc Châu và cùng
mạnh mẽ đứng lên để làm cho biện phát cấm cản này sẽ bị thất bại.

Giuse Thẩm Nguyễn
------------------------------

1/2

CHUONG TRINH PHAT THANH LIEN TON- MS GRAHAM

2/2

