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“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng:  

Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu; 

nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta  

ở trên trời mà thôi.” 
 

(Ma. 7:21; Sv. 7:21-23) 
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1. Nhất định sẽ có sự thẩm định của Đức Chúa Trời (C. 21a) 

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng:  
Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu;” 

  

(Ma. 7:21a) 
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  (2) “lạy Chúa, Lạy Chúa”: Gr. κύριος [kurios]  “Đấng làm chủ tối 

    cao”   

  (1) “nói”: Gr. λέγω [lego]  “bày tỏ qua lời nói” (Sv. Ma. 15:8)   
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     a.  Hiện tại: Trạng thái tâm linh được ở dưới sự cai trị của Đức 

      Chúa Trời như là Chúa (Sv. Lu. 17:20-21)   

  (3) “Nước Thiên Đàng”: Gr. βασιλεία ὁ οὐρανός [basileia ho    

    ouranos]  “Vương Quốc mà Đức Chúa Trời là Vua”, “cảnh giới 

    được Đức Chúa Trời ngự trị”   

     b.  Tương lai: Thực thể nhân chủng được ở dưới sự cai trị của  

      Đức Chúa Trời như là Vua (Sv. Ma. 25:34)   
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“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước Tòa Án Đấng Christ,  
hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác  

mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” 
  

(2Cô. 5:10; Sv. Khải. 20:11) 
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2.  Theo tiêu chuẩn nhất định của Ngài (C. 21b) 

“… Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.”  
 

(Ma. 7:21b) 
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  (2)  “ý muốn”: Gr. θέλημα [thelema]  “ý chỉ đã định”   

  (1)  “làm theo”: Gr. ποιέω [poieo]  “thực hiện theo”   

  (3)  “Cha Ta ở trên trời”: Gr. πατήρ μοῦ ὁ ἐν οὐρανός [pater mou ho 

    en ouranos]  “Cha Ta là Đấng ở trên trời”, “Đức Chúa Trời”   
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“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi,  
song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” 

  

(1Gi. 2:17) 



1. Đừng mượn Danh Chúa để làm việc mình muốn vì 

đó không phải là đời sống công chính! 

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều 

được vào Nước Thiên Đàng đâu;”  
 

(Ma. 7:21a) 
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2. Mà phải hoàn thành phận sự tôi tớ của mình bằng 

việc làm theo ý muốn của Chúa qua đời sống công 

chính! 

“… Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.”  

(Ma. 7:21b) 
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“Vì nước Đức Chúa Trời  
chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.” 

  

(1Cô. 4:20) 


