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““
1155

CChhúúaa  ơơii,,  xxiinn  mmởở  mmôôii  ttôôii,,  RRồồii  mmiiệệnngg  ttôôii  ssẽẽ  ttrruuyyềềnn  rraa  ssựự  nnggợợii  kkhheenn  CChhúúaa..  
1166

VVìì  CChhúúaa  

kkhhôônngg  ưưaa  tthhíícchh  ccủủaa  llễễ,,  bbằằnngg  vvậậyy,,  ttôôii  cchhắắcc  đđãã  ddâânngg;;  CCủủaa  llễễ  tthhiiêêuu  ccũũnngg  kkhhôônngg  đđẹẹpp  llòònngg  

CChhúúaa::
1177

CCủủaa  llễễ  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ttââmm  tthhầầnn  đđaauu  tthhưươơnngg;;  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ôôii!!  

LLòònngg  đđaauu  tthhưươơnngg  tthhốốnngg  hhốốii  CChhúúaa  kkhhôônngg  kkhhiinnhh  ddểể  đđââuu”” (Thi. 51:15-17) 

 

 

 

 1. Để thờ phượng, trước hết cần phải được Chúa khai phóng khỏi trạng thái trì 

trệ bởi tội lỗi (C. 15). 

  (1) “mở môi”: Hb.  חתפ[pathach]; “làm cho dạn dĩ” 

  (2) “truyền ra”: Hb.  דגנ[nagad]; “nói lên” 

  (3) “sự ngợi khen”: Hb.  הלהת[te hillah]; “sự tán tụng”  

 

 2. Lắm khi người thờ phượng không thể tìm thấy của lễ qui định cho sự vi 

phạm mình (C. 16a). 

  (1) “ưa thích”: Hb.  ץפח[chaphets]; “mong” 

  (2) “của lễ”: Hb.  חבז[zebach]; “của lễ dâng cho tội cố ý tà dâm và sát nhân 

mà vua Đavít đã phạm” 

 

 3. Ngay đến của lễ thiêu vốn đã được qui định nhưng nếu thiếu lòng chân thật 

thì Đức Chúa Trời vẫn không đẹp ý (C. 16b). 

  (1) “của lễ thiêu”: Hb.  הלע[„olah]; “của lễ dâng bằng lửa được chính thức 

qui định” (Sv. 1Sa. 15:22; Ôsê 6:6, Thi. 69:30-31) 

  (2) “đẹp lòng”: Hb.  הצר[ratsah]; “chấp nhận” 

 

 4. Nhưng Đức Chúa Trời quí chuộng những tâm linh đang nhận được chứng 

giải về tội lỗi (C. 17a) 

  (1) “tâm thần”: Hb.  חור[ruwach]; “tâm linh” 

  (2) “đau thương”: Hb. ׁשרב [shabar]; “tan vỡ” 

 

 5. Ngài không hề chê bỏ những tấm lòng ăn năn vì đó mới là của lễ không thể 

thiếu đối với Ngài (C. 17b) 

  (1) “lòng”: Hb.  בל[leb]; “tấm lòng” 

  (2) “thống hối”: Hb.  הכד[dakah]; “bị dày vò vì đã nhận biết tội lỗi” 
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 1. Đời sống Cơ Đốc phải là một đời sống chịu trình dâng! (Thi. 51:15; Sv. Rô. 

3:19-20) 

    ““CChhúúaa  ơơii,,  xxiinn  mmởở  mmôôii  ttôôii,,  RRồồii  mmiiệệnngg  ttôôii  ssẽẽ  ttrruuyyềềnn  rraa  ssựự  nnggợợii  kkhheenn  CChhúúaa”” 

(Thi. 51:15) 

  ““
1199

VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  mmàà  LLuuậậtt  PPhháápp  nnóóii,,  llàà  nnóóii  cchhoo  mmọọii  kkẻẻ  ởở  

ddưướớii  LLuuậậtt  PPhháápp,,  hhầầuu  cchhoo  mmiiệệnngg  nnààoo  ccũũnngg  pphhảảii  nnggậậmm  llạạii,,  ccảả  tthhiiêênn  hhạạ  đđềềuu  

nnhhậậnn  ttộộii  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
2200

vvìì  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  bbởởii  vviiệệcc  llààmm  

tthheeoo  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  ssẽẽ  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii,,  vvìì  LLuuậậtt  PPhháápp  

cchhoo  nnggưườờii  ttaa  bbiiếếtt  ttộộii  llỗỗii”” (Rô. 3:19-20) 

 

 2. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là chúng ta phải trình dâng! (Thi. 51:16; Sv. Php. 

4:6-7; Hê. 5:7-10) 

    ““VVìì  CChhúúaa  kkhhôônngg  ưưaa  tthhíícchh  ccủủaa  llễễ,,  bbằằnngg  vvậậyy,,  ttôôii  cchhắắcc  đđãã  ddâânngg;;  CCủủaa  llễễ  tthhiiêêuu  

ccũũnngg  kkhhôônngg  đđẹẹpp  llòònngg  CChhúúaa”” (Thi. 51:16) 

  ““
66
CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  

vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
77
SSựự  bbììnnhh  

aann  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvưượợtt  qquuáá  mmọọii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt,,  ssẽẽ  ggiiữữ  ggììnn  llòònngg  vvàà  ýý  ttưưởởnngg  

aannhh  eemm  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Php. 4:6-7) 

 

 3. Trình dâng là của lễ thờ phượng đẹp ý Đức Chúa Trời hơn hết! (Thi. 51:17; 

Sv. Ma. 22:11-14) 

    ““CCủủaa  llễễ  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ttââmm  tthhầầnn  đđaauu  tthhưươơnngg;;  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ôôii!!  LLòònngg  đđaauu  tthhưươơnngg  tthhốốnngg  hhốốii  CChhúúaa  kkhhôônngg  kkhhiinnhh  ddểể  đđââuu”” (Thi. 51:17) 

  ““
1111

VVuuaa  vvààoo  xxeemm  kkhháácchh  ddựự  ttiiệệcc,,  cchhợợtt  tthhấấyy  mmộộtt  nnggưườờii  kkhhôônngg  mmặặcc  ááoo  llễễ,,  
1122

tthhìì  

pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  bbạạnn,,  ssaaoo  nnggưươơii  vvààoo  đđââyy  mmàà  kkhhôônngg  mmặặcc  ááoo  llễễ??  

NNggưườờii  đđóó  llààmm  tthhiinnhh..  
1133

VVuuaa  bbèènn  ttrruuyyềềnn  cchhoo  đđầầyy  ttớớ  rrằằnngg::  HHããyy  ttrróóii  ttaayy  cchhâânn  nnóó  

llạạii,,  vvàà  qquuăănngg  rraa  nnggooààii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  llàà  nnơơii  ssẽẽ  ccóó  kkhhóócc  llóócc  vvàà  nngghhiiếếnn  rrăănngg..  
1144

BBởởii  

vvìì  ccóó  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  đđưượợcc  ggọọii,,  mmàà  íítt  nnggưườờii  đđưượợcc  cchhọọnn”” (Ma. 22:11-14) 

 

 


