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““BBààii  GGiiảảnngg  TTrrêênn  NNúúii””  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  vvềề  ““CCáácc  PPhhưướớcc  LLàànnhh””  vvĩĩnnhh  vviiễễnn  llàà  mmộộtt  nnúúii  kkiimm  ccưươơnngg  hhùùnngg  vvĩĩ,,  llấấpp  lláánnhh  ccáácc  

nngguuyyêênn  llýý  TThhiiêênn  ĐĐàànngg..  MMỗỗii  kkhhii  ttiiếếpp  ccậậnn  pphhâânn  đđooạạnn  KKiinnhh  TThháánnhh  nnààyy  ((MMaa..  55::11--1122)),,  vvớớii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  tthhôô  tthhiiểểnn  vvàà  kkiinnhh  nngghhiiệệmm  íítt  ooii  

ccủủaa  bbảảnn  tthhâânn,,  ttôôii  lluuôônn  tthhấấyy  mmììnnhh  cchhỉỉ  nnhhưư  mmộộtt  đđứứaa  bbéé,,  cchhooáánngg  nnggợợpp  ttrrưướớcc  vvôô  vvàànn  ttiiaa  ssáánngg  pphhảảnn  cchhiiếếuu  vviinnhh  qquuaanngg  TThhiiêênn  TThhưượợnngg..  

TTôôii  mmuuốốnn  llĩĩnnhh  hhộộii  ssaaoo  cchhoo  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  pphhảảii  bbắắtt  đđầầuu  ttừừ  đđââuu..  TTôôii  mmuuốốnn  ddiiễễnn  đđạạtt  cchhoo  ssaaoo  cchhoo  tthhậậtt  kkhhúúcc  cchhiiếếtt  

đđểể  llààmm  íícchh  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  cchhoo  đđàànn  cchhiiêênn  nnhhỏỏ  bbéé  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ủủyy  tthháácc  cchhoo  ttôôii  cchhăămm  nnuuôôii  nnhhưưnngg,,  đđáánngg  tthhưươơnngg  tthhaayy,,  ccũũnngg  

cchhỉỉ  llàà  nnhhữữnngg  llờờii  tthhôô  tthhiiểểnn,,  ttầầmm  tthhưườờnngg……  ƯƯớớcc  aaoo  rrằằnngg  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ssẽẽ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhoo  nnggưườờii  đđọọcc  ccóó  đđưượợcc  nnhhữữnngg  ssựự  nnộộii  

kkiiếếnn  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  ccòònn  nnhhữữnngg  ggìì  đđưượợcc  vviiếếtt  rraa  đđââyy  cchhỉỉ  llàà  cchhỗỗ  ddựựaa  cchhoo  ssựự  ttrrii  ggiiáácc,,  ggiiúúpp  cchhoo  ssựự  ssuuyy  ggẫẫmm  đđưượợcc  tthhuuậậnn  llợợii  

hhơơnn……  ““TToollllee  lleeggee,,  ttoollllee  lleeggee””  ((““CCứứ  đđọọcc  đđii!!  CCứứ  đđọọcc  đđii!!””))  [[SStt..  AAuugguussttiinnee,,  335544--443300]]  

((MMụụcc  SSưư  ĐĐooàànn  NNhhậậtt  TTâânn,,  TThháánngg  MMưườờii  22000066))  

 

 

 

Trên một chừng mực nhất định, các thủ thuật quảng cáo của ngành thương nghiệp hiện đại có thể nhắc 

chúng ta về các bài học thuộc linh của Đức Chúa Jêsus. Ngành quảng cáo hiện nay chi tiêu tiền tỷ để bắt 

chúng ta phải ghi nhớ các khẩu hiệu và hình ảnh họ muốn. Người ta chi tiêu rất nhiều tiền cho việc ấy vì 

họ hiểu rõ giá trị của việc họ làm: Việc họ làm nhất định sẽ có tác dụng cao. Các nhà quảng cáo chuyên 

nghiệp biết rằng họ có thể chèn vào tâm trí chúng ta những gì họ muốn để tạo ảnh hưởng trên sự chọn 

lựa của chúng ta. Các nhà khoa học về quảng cáo gọi tiền bỏ ra để quảng cáo là để tiền ấy “mọc rễ” 

trong đầu người khác: Sự quảng cáo có khoa học không nài ép người khác mua sản phẩm của họ ngay 

lập tức, nhưng nhất định các nổ lực quảng cáo sẽ chi phối sự quyết định sẽ có trong tương lai của các 

khách hàng tiềm năng. 

Các nhà nghiên cứu về quảng cáo hiện đại tỏ ra đã nắm bắt được tinh túy trong nghệ thuật giảng dạy của 

Đức Chúa Jêsus từ hơn hai mươi thế kỷ trước: Đức Chúa Jêsus luôn sử dụng hình ảnh đi kèm với khái 

niệm để tạo ấn tượng mạnh cho người nghe hầu họ nhận thức được sự dạy dỗ của Ngài: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđóóii  kkhháátt  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  nnoo  đđủủ!!”” (Ma. 5:6). 

“Đói” và “khát” là những kinh nghiệm hết sức quen thuộc đối với mọi cơ thể sống, đối với tất cả mọi 

người. Một khi lâm vòng đói, khát người ta sẽ cố gắng hết sức mình để thỏa mãn cho được. Liệu chúng 

ta, về nguyên tắc là Cơ Đốc Nhân, chúng ta có dốc lòng “đói khát” về sự công bình theo như Đức Chúa 

Trời muốn hay không? 

II..  ĐĐỐỐII  TTƯƯỢỢNNGG  

Về bản chất, “Sự Công Bình” luôn luôn đòi hỏi phải có “Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời là 

Đấng duy nhất công bình, sự công bình đúng nghĩa duy nhất thuộc về Ngài, vì “Sự Công Bình” là 

một trong các thuộc tính của Ngài: 

 ““HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  NNggààii  llàà  ccôônngg  bbììnnhh__SSựự  đđooáánn  xxéétt  ccủủaa  NNggààii  llàà  nnggaayy  tthhẳẳnngg”” (Thi. 119:137). 

““BBấấyy  ggiiờờ,,  ccáácc  kkẻẻ  llààmm  đđầầuu  ccủủaa  YYssơơrraaêênn  vvàà  vvuuaa  đđềềuu  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llàà  
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ccôônngg  bbììnnhh”” (2Sử. 12:6). 

““PPhhaarraaôônn  bbèènn  ttrruuyyềềnn  đđòòii  MMôôiissee  vvàà  AArrôônn  mmàà  pphháánn  rrằằnngg::  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llàà  ccôônngg  bbììnnhh;;  ttrrẫẫmm  vvàà  ddâânn  

ssựự  ttrrẫẫmm  llàà  kkẻẻ  pphhạạmm  ttộộii”” (Xuất. 9:27). 

Sự công bình tuyệt đối chỉ hiện diện trong Vương Quốc Đức Chúa Trời, ở đó người ta chẳng 

những hưởng được sự công bình mà còn được tận hưởng mọi điều tốt đẹp từ nơi Ngài: 

““NNhhưưnngg  ttrrưướớcc  hhếếtt,,  hhããyy  ttììmm  kkiiếếmm  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  cchhoo  

tthhêêmm  ccáácc  nnggưươơii  mmọọii  đđiiềềuu  ấấyy  nnữữaa”” (Ma. 6:33). 

Như vậy, “Đói khát sự công bình” chính là “đói khát” về Đức Chúa Trời. Người “đói khát” về 

Đức Chúa Trời là người “có lòng khó khăn” (Ma. 5:3), là người biết mình vốn đã bị phá sản trên 

phương diện thuộc linh, bị cầm tù trong thân phận tội nhân. Một khi người ta “có lòng khó khăn”, 

họ sẽ “than khóc” (Ma. 5:4) về hiện trạng của mình. Sự quặn thắt thuộc linh giúp họ đến được với 

Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus, được xưng công bình, và sẽ được “yên 

ủi” bằng sự cứu chuộc trọn vẹn của Ngài. Chỉ những người đã thực sự nhận được sự cứu rỗi trong 

và qua Đức Chúa Jêsus mới có thể là người “nhu mì” (Ma. 5:5): Họ thuận phục thẩm quyền của 

Đức Chúa Trời chứ không cậy sức riêng của mình. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho những người 

như thế được cùng cai trị thế gian này với Ngài, họ sẽ là chủ nhân đời đời của thế giới. Ngược lại, 

những ai đang tranh đoạt thế giới này bằng năng lực con người chỉ có thể chiếm dụng tạm thời mà 

thôi. Một khi người ta chịu thuận phục Đức Chúa Trời, họ sẽ có niềm khát khao về chính Ngài 

(Ma. 5:6). Thật ra, người ta không thể nào có thể có một sự “đói khát” về Đức Chúa Trời nếu họ 

chưa biết mình bị băng hoại về thuộc linh, có lòng ăn năn về tội lỗi, nhận được sự tha tội và ý chí 

thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình.  

IIII..  YYÊÊUU  CCẦẦUU  

“Phước” và “sự vui sướng” hoàn toàn khác nhau. Thật ra, những ai được “phước” cũng đồng thời 

là người có được sự vui sướng vô ngần; nhưng “phước” không thể bị giảm hạ xuống chỉ còn là 

“sự vui sướng” mà thôi. Theo sự bày tỏ của Kinh Thánh, chẳng những loài người được Đức Chúa 

Trời ban phước mà họ cũng còn có thể “chúc phước” Đức Chúa Trời nữa. Được ban phước, về 

căn bản, có nghĩa là được chuẩn thuận. Khi một người “được phước”, có nghĩa là người ấy được 

Đức Chúa Trời chuẩn nhận, và điều ấy luôn luôn là một sự hạ cố của Đức Chúa Trời đối với loài 

người. Ngược lại, hành động “chúc phước” của con người đối với Đức Chúa Trời luôn luôn là 

một sự tán dương đối với Ngài để bày tỏ lòng hoan nghênh, biết ơn, hưởng ứng,… đối với Ngài. 

Con người “chúc phước” Đức Chúa Trời qua việc tán tụng, ngợi khen Ngài. 

Vì Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của cả vũ trụ, không còn có phước nào lớn hơn là được Ngài 

hạ cố chuẩn nhận. “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình” là một lời dạy dỗ nhằm mời gọi 

chúng ta tìm kiếm sự chuẩn nhận của Đấng có giá trị tuyệt đối và đời đời. Điều gì quan trọng hơn, 

đáng khát khao, tìm kiếm hơn giữa hai điều này: (1) Được sự chuẩn nhận của gia đình, bạn bè, 

cấp trên,… hay (2) được sự chuẩn nhận của Đức Chúa Trời? Đối với các Cơ Đốc Nhân có lòng 

khát khao sống để làm đẹp ý Đức Chúa Trời, lời dạy dỗ này không những là một sự mời gọi mà 

còn là một sự khích lệ lớn lao đối với họ nữa. Khi một môn đồ của Đức Chúa Trời “đói khát sự 

công bình”, điều ấy không có nghĩa là họ muốn được công bình “nhiều hơn”. Sự công bình là sự 

công bình, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, không thể có một sự công bình khiếm khuyết hay 

què quặt được. “Đói khát sự công bình” là tấm lòng của Cơ Đốc Nhân biết khát khao được mật 
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thiết hơn trong sự hiểu biết và mối tương giao với Đức Chúa Trời như người khát cần nước uống, 

người đói cần thức ăn. 

“Đói khát” (Gk. peinao) nói về hành vi muốn được có một cách đầy trọn để đáp ứng cho nhu cần 

sống hàng ngày. Người “đói khát sự công bình” là người muốn có Đức Chúa Trời một cách hoàn 

toàn, không thiếu sót bất cứ một phần nào hay một phương diện nào cả: 

““
77
NNhhưưnngg  vvìì  ccớớ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttôôii  đđãã  ccooii  ssựự  llờờii  cchhoo  ttôôii  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ  vvậậyy..  

88
TTôôii  ccũũnngg  ccooii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  

ssựự  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ,,  vvìì  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt,,  NNggààii  llàà  CChhúúaa  ttôôii,,  vvàà  ttôôii  vvìì  NNggààii  

mmàà  lliiềềuu  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  llợợii  đđóó..  TThhậậtt,,  ttôôii  xxeemm  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  nnhhưư  rrơơmm  rráácc,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  
99
vvàà  đđưượợcc  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  đđưượợcc  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ttôôii  bbởởii  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  

đđếếnn,,  bbèènn  llàà  bbởởii  ttiinn  đđếếnn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  đđưượợcc,,  ttứứcc  llàà  ccôônngg  bbììnnhh  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  đđãã  llậậpp  

llêênn  ttrrêênn  đđứứcc  ttiinn;;  
1100

cchhoo  đđếếnn  nnỗỗii  ttôôii  đđưượợcc  bbiiếếtt  NNggààii,,  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ssựự  ssốốnngg  llạạii  ccủủaa  NNggààii,,  vvàà  ssựự  tthhôônngg  

ccôônngg  tthhưươơnngg  kkhhóó  ccủủaa  NNggààii,,  llààmm  cchhoo  ttôôii  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  NNggààii  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  NNggààii,,  1111mmoonngg  cchhoo  ttôôii  

đđưượợcc  đđếếnn  ssựự  ssốốnngg  llạạii  ttừừ  ttrroonngg  kkẻẻ  cchhếếtt”” (Phil. 3:7-10). 

Kinh Thánh đề cập về sự công bình của Đức Chúa Trời trên ba phương diện: (1) Sự công nghĩa 

địa vị, (2) sự công nghĩa thực hành, và (3) sự công nghĩa xã hội. 

Khi một người nhận thức được thân phận tội nhân của mình và ăn năn, người ấy bèn dâng mình 

trở lại cho Đức Chúa Trời qua và trong Đức Chúa Jêsus. Một người như thế sẽ từ chỗ bị phân 

cách với Đức Chúa Trời trở nên con cái của Ngài. Một người như thế sẽ được tái lập vào trong 

mối quan hệ công chính với Đức Chúa Trời nhờ công trình đền tội thay của Đức Chúa Jêsus, 

được đặt vào địa vị công nghĩa theo sự chuẩn nhận của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ nhận được sự 

công nghĩa địa vị: 

““NNhhưưnngg  hhễễ  aaii  đđãã  nnhhậậnn  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  bbaann  cchhoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  ttrrởở  nnêênn  ccoonn  ccááii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  bbaann  

cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ttiinn  ddaannhh  NNggààii”” (Gi. 1:12). 

Sự công nghĩa thực hành nói về việc Cơ Đốc Nhân phải sống đời sống trong sạch, thánh khiết 

thích hiệp với địa vị công nghĩa mà họ đã được Đức Chúa Trời chuẩn nhận. Đó là một đời sống 

đã được giải thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi. Người thực tâm “đói khát sự công bình” có niềm 

khát khao được giải thoát khỏi đời sống vị kỷ, được ban quyền năng để sống vị tha như Đức Chúa 

Jêsus. Người thực tâm “đói khát sự công bình” khát khao có được năng lực vâng lời Đức Chúa 

Trời luôn luôn và lớn lên không ngừng trong đức tin. Người thực tâm “đói khát sự công bình” 

khát khao từ bỏ được ngày càng nhiều hơn các vi phạm đối với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì họ 

“đói khát” Ngài, muốn sống vâng lời Ngài… 

Sự công nghĩa xã hội nói về ý chỉ và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cần phải được thực thi trong 

đời sống xã hội. Ý muốn của Đức Chúa Trời là xã hội phải công bằng và bác ái. Kinh Thánh dạy 

mọi người trong xã hội phải sống hòa thuận và bình đẳng với nhau (hòa bình). Mọi Cơ Đốc Nhân 

chân chính đều phải tích cực hành động để các tiêu chuẩn xã hội thể hiện được ý chỉ của Đức 

Chúa Trời là Đấng mà họ “đói khát”. 

“Đói khát sự công bình” tức là “đói khát” chính Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu độc đáo của Cơ 

Đốc Giáo. Trong tất cả các tôn giáo trên thế gian này, mỗi tôn giáo đều có trọng tâm riêng của 

mình. Trọng tâm của Phật Giáo là Đức Phật. Trọng tâm của Hồi Giáo là Mohammed. Trọng tâm 

của Ấn Giáo là Krishna. Và, trọng tâm của Cơ Đốc Giáo là Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, nếu hỏi 

tín đồ của các tôn giáo phi Cơ Đốc về sự cứu rỗi của họ, họ sẽ trả lời bằng cách chỉ ra một lối sống 
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nào đó. Tín đồ Phật Giáo sẽ không chỉ Đức Phật là sự cứu rỗi của họ mà là Phật Pháp (Tứ Diệu 

Đề, Bát Chính Đạo,…), tín đồ Hồi Giáo sẽ không chỉ Mohammed là sự cứu rỗi của họ mà là Kinh 

Koran, tín đồ Ấn Giáo sẽ không chỉ Krishna là sự cứu rỗi của họ mà là Kinh Bhagavad-gita. 

Ngược hẳn lại với các tôn giáo phi Cơ Đốc, Đức Chúa Jêsus tự khải thị Ngài là Chân Lý. Đức 

Chúa Jêsus không chỉ đường cho nhân loại đến với sự cứu rỗi mà Ngài cung ứng cho nhân loại 

chính tự thân Ngài là sự cứu rỗi: 

““TTaa  llàà  ĐĐưườờnngg  ĐĐii,,  LLẽẽ  TThhậậtt,,  vvàà  SSựự  SSốốnngg;;  cchhẳẳnngg  bbởởii  TTaa  tthhìì  kkhhôônngg  aaii  đđưượợcc  đđếếnn  ccùùnngg  CChhaa”” (Gi. 

14:6). 

Người ta không thể nào có được sự công bình đích thực mà chưa có được chính hiện thân của sự 

công bình là Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus. Phải tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu 

Chúa của mình, nhiên hậu người ta mới được xưng công nghĩa địa vị, được ban cho hoài bão và 

năng lực sống đời sống công nghĩa thực hành và dấn thân cho sự công nghĩa xã hội. 

IIIIII..    KKẾẾTT  QQUUẢẢ  

Đức Chúa Jêsus bày tỏ rằng người “đói khát sự công bình” “sẽ được no đủ”. Từ liệu Hylạp được 

dùng ở đây là chortazo, một từ liệu nói về sự thỏa lòng do được đáp ứng mọi nhu cần. “Đói khát 

sự công bình” chính là đói khát sự nhận biết, thông hiểu trọn vẹn về Đức Chúa Trời để sống theo 

đó mỗi ngày, đạt được sự chuẩn nhận của Ngài, lấy đó làm sự “no đủ” cho đời sống mình; ngoài 

ra, không còn cần bất cứ điều gì khác hơn, và cũng chẳng  còn điều gì khác hơn để mà cần (Ma. 

6:33).  

Từ liệu “được no đủ” được dùng theo cách thụ động, hàm ý rằng đây không phải là điều mà 

người ta có thể tự làm nên được. “Được no đủ” là một việc đến bởi Đức Chúa Trời, việc này chỉ 

xảy ra một cách giới hạn cho những ai “đói khát” Ngài trong và qua Đức Chúa Jêsus. Theo ý chỉ 

của Đức Chúa Trời, loài người không bao giờ tự thỏa mãn mình được, họ không nên theo đuổi tư 

dục mình mà phải “đói khát sự công bình” là biết khát khao chính Ngài. Một khi người ta biết đổi 

lòng để theo đuổi Cứu Chúa, họ không còn cần gì hơn vì mọi sự đều gồm đủ trong Ngài: 

““TTạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvìì  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  NNggààii  kkhhôônngg  xxiiếếtt  kkểể”” (2Cô. 9:15; xin tham khảo nguyên 

văn Hylạp). 

Từ liệu “đói khát” được viết ở thì hiện tại, điều ấy diễn đạt một nhu cần hiện thời, một hành vi 

đang được tiến hành. Khi người ta đói khát về thuộc thể, để có thể sống khỏe mạnh, sự đói khát ấy 

phải được thỏa mãn. Tương tự như vậy, việc thỏa mãn được sự đói khát thuộc linh sẽ giúp cho Cơ 

Đốc Nhân tăng trưởng. Người thực lòng “đói khát” Đức Chúa Trời biết tìm kiếm Ngài qua Lời 

Kinh Thánh: 

““HHããyy  hhaamm  tthhíícchh  ssữữaa  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ccủủaa  ĐĐạạoo,,  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  mmớớii  đđẻẻ  vvậậyy,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  nnhhờờ  đđóó  llớớnn  

llêênn  mmàà  đđưượợcc  rrỗỗii  lliinnhh  hhồồnn”” (1Phi. 2:2). 

Trên phương diện thực tế và thực hành, có nhiều mức độ “đói khát sự công bình” khác nhau giữa 

vòng các Cơ Đốc Nhân. Một người có thể thấy cần Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Trời nhưng chủ 

yếu họ vẫn dựa vào sức riêng của mình. Đây mới chỉ là loại người “có lòng khó khăn” mà thôi! 

Một mức độ cao hơn là người ta thấy cần Ngài cho đời sống mình: Đây chính là loại Cơ Đốc 

Nhân biết “than khóc”! Cơ Đốc Nhân biết “than khóc” có thể sẽ trở thành “kẻ nhu mì” là những 

Cơ Đốc Nhân có tinh thần vâng phục, có đời sống kết ước, và sự kết ước của họ có bông trái; 
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nhưng cũng có thể họ chỉ dừng lại ở đó: Đôi khi họ thấy mình bất lực, cần có Chúa, nhưng thường 

thường Chúa đối với họ chỉ giống như một hình thức trang điểm của đời sống. Chỉ khi nào người 

ta thấy mình không thể nào sống thiếu Đức Chúa Trời được, khi ấy người ta mới thực sự “đói 

khát sự công bình”! 

Đường ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Đường ngắn nhất để đến với sự no đủ trên mọi 

phương diện là đến với Đức Chúa Trời, vì trong Ngài có đủ mọi sự: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđóóii  kkhháátt  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  nnoo  đđủủ!!”” (Ma. 5:6). 

 

(Rev. Doan Nhat Tan, PhD.) 

 


