“Nhưng Đức Giêhôva phán cùng Samuên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc
cao lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó. Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem;
loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng” (1Sa. 16:7;
Sv. 1Sa. 16:1-13)

1.

Đức Chúa Trời biết mỗi người cách trực tiếp
“Nhưng Đức Giêhôva phán cùng Samuên rằng: Chớ xem về bộ dạng và
hình vóc cao lớn của nó” (1Sa. 16:7a; Sv. Thi. 139:15-16)
(1) “bộ dạng”: Hb. [הארמmar’eh]  “ngoại hiện”
(2) “hình vóc”: Hb. [המוקqowmah]  “ngoại hình”
(3) Đức Chúa Trời đã biết mỗi người sẽ như thế nào từ khi họ vừa mới
được thai dựng!
“15Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,_Chịu nắn nên cách xảo tại nơi
thấp của đất,_Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa._16Mắt
Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;_Số các ngày định cho tôi,_Đã
biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi.
139:15-16)

2.

Đức Chúa Trời biết mỗi người cách chính xác
“vì Ta đã bỏ nó” (1Sa. 16: 7b; Sv. Châm. 16:1-2)
(1) “bỏ”: Hb. [סאמma’ac]  “không dùng”
(2) Đức Chúa Trời không bao giờ nhầm lẫn về con người!
“Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình;_Song Đức
Giêhôva cân nhắc cái lòng” (Châm. 16:2)
 “cân nhắc”: Hb. [ןוכkuwn]  “xác định”

3.

Đức Chúa Trời biết mỗi người cách sâu xa
“Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài,
nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng” (1Sa. 16:7c; Sv. Ma. 7:21-23)
(1) “xem”: Hb. [הארra’ah]  “tra xét”
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(2) “lòng”: Hb. [בבלlebab]  “ngôi ngự và là xuất phát điểm của mọi cảm
xúc và hành vi”
(3) Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời đối với mỗi người là sự hiểu biết sâu
xa hơn hết!
“21Chẳng 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. 22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng
Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa
mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhân danh
Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ
rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra
khỏi Ta!” (Ma. 7:21-23)

1.

Việc Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng là một tin dữ cho kẻ dữ!
“vì Ta đã bỏ nó” (1Sa. 16: 7b)

2.

Việc Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng làmột tin lành cho người lành!
“Nhưng Đức Giêhôva phán cùng Samuên rằng: Chớ xem về bộ dạng và
hình vóc cao lớn của nó” (1Sa. 16:7a)

3.

Việc Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng là lẽ cần cho việc chúng ta phải gìn
giữ tấm lòng chân thực đối với Ngài!
“Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài,
nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng” (1Sa. 16:7c)
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