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““HHỡỡii  ccảả  ttrrááii  đđấấtt,,  hhããyy  ccấấtt  ttiiếếnngg  rreeoo  mmừừnngg  cchhoo  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,__NNứứcc  ttiiếếnngg  vvuuii  vvẻẻ  vvàà  

hháátt  nnggợợii  kkhheenn!!”” (Thi. 98:4; Sv. 98:1-9)  

 

 

 

 

 1. Chúc tụng Đức Chúa Trời là phận sự phổ cập của mọi dân tộc (Thi. 98:4a)!  

  (1) “cả trái đất”: Hb.  ץרא[„erets]  “các dân tộc trong thế gian và mọi sự 

trên địa cầu” 

  (2) “cất tiếng reo mừng”: Hb.  חצפ[patsach]  “la lớn lên vì mừng” 

  (3) “Đức Giêhôva”: Hb.  הוהי[Yᵉhovah]  “Đấng hằng hữu”, “Chúa hằng 

hữu” 

 

  Tất cả mọi dân tộc đều chịu chung một sự đòi hỏi phổ cập... 

““
11
HHããyy  hháátt  mmộộtt  bbààii  ccaa  mmớớii  cchhoo  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa;;__HHỡỡii  ccảả  ttrrááii  đđấấtt,,  kkhháá  hháátt  xxưướớnngg  

cchhoo  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa......__
33
HHããyy  tthhuuậậtt  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii  ggiiữữaa  ccáácc  nnưướớcc,,__TTrruuyyềềnn  

ccáácc  ccôônngg  vviiệệcc  llạạ  llùùnngg  NNggààii  ggiiữữaa  ccáácc  ddâânn......__
77
HHỡỡii  ccáácc  hhọọ  hhàànngg  ccủủaa  mmuuôônn  

ddâânn,,__ĐĐáánngg  ttôônn  vviinnhh  hhiiểểnn  vvàà  nnăănngg  llựựcc  cchhoo  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa”” (Thi. 96:1, 3, 7) 

““
1188

VVảả,,  ccơơnn  ggiiậậnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttừừ  ttrrêênn  ttrrờờii  ttỏỏ  rraa  nngghhịịcchh  ccùùnngg  mmọọii  ssựự  

kkhhôônngg  ttiinn  kkíínnhh  vvàà  mmọọii  ssựự  kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ddùùnngg  ssựự  kkhhôônngg  

ccôônngg  bbììnnhh  mmàà  bbắắtt  hhiiếếpp  llẽẽ  tthhậậtt..  
1199

VVìì  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  tthhểể  bbiiếếtt  đđưượợcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  tthhìì  đđãã  ttrrììnnhh  bbààyy  rraa  cchhoo  hhọọ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ttỏỏ  đđiiềềuu  đđóó  cchhoo  hhọọ  rrồồii,,  
2200

bbởởii  

nnhhữữnngg  ssựự  ttrrọọnn  llàànnhh  ccủủaa  NNggààii  mmắắtt  kkhhôônngg  tthhấấyy  đđưượợcc,,  ttứứcc  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  

vvàà  bbổổnn  ttáánnhh  NNggààii,,  tthhìì  ttừừ  bbuuổổii  ssáánngg  tthhếế  vvẫẫnn  ssờờ  ssờờ  nnhhưư  mmắắtt  xxeemm  tthhấấyy,,  kkhhii  nnggưườờii  

ttaa  xxeemm  xxéétt  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  NNggààii..  CChhoo  nnêênn  hhọọ  kkhhôônngg  tthhểể  cchhữữaa  mmììnnhh  đđưượợcc,,  
2211

vvìì  

hhọọ  ddẫẫuu  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  kkhhôônngg  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  NNggààii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  vvàà  kkhhôônngg  ttạạ  ơơnn  NNggààii  nnữữaa;;  ssoonngg  ccứứ  llầầmm  llạạcc  ttrroonngg  llýý  ttưưởởnngg  hhưư  kkhhôônngg,,  vvàà  

llòònngg  nngguu  ddốốtt  đđầầyy  nnhhữữnngg  ssựự  ttốốii  ttăămm”” (Rô. 1:18-21) 

 

 2. Chúc tụng Đức Chúa Trời là một phận sự cấp tập của mọi tấm lòng (Thi. 

98:4b)! 

  (1) “nức tiếng”: Hb.  חצפ[patsach]  “làm cho niềm vui bùng phát ra thành 

tiếng lớn” 
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  (2) “vui vẻ”: Hb.  ןנר[ranan]  “la lớn, hát lớn lên vì mừng” 

  (3) “hát ngợi khen”: Hb.  רמז[zamar]  “hát chúc tụng”, “hát tôn vinh”, 

“hát về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” 

 

  Tất cả mọi tấm lòng đều chịu chung một sự đòi hỏi cấp tập... 

““
22
HHããyy  nnggợợii  kkhheenn  NNggààii  vvìì  ccáácc  vviiệệcc  qquuyyềềnn  nnăănngg  NNggààii!!__HHããyy  nnggợợii  kkhheenn  NNggààii  ttùùyy  

tthheeoo  ssựự  ooaaii  nngghhii  ccảả  tthhểể  ccủủaa  NNggààii!!__
66
PPhhààmm  vvậậtt  cchhii  tthhởở,,  hhããyy  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa!!__HHaallêêlluuggiiaa!!”” (Thi. 150:2, 6) 

““MMọọii  nnggưườờii  đđềềuu  đđãã  pphhạạmm  ttộộii,,  tthhiiếếuu  mmấấtt  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  

(Rô. 3:23) 

““......VVìì  hhọọ  ddẫẫuu  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  kkhhôônngg  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  NNggààii  llàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  kkhhôônngg  ttạạ  ơơnn  NNggààii  nnữữaa;;  ssoonngg  ccứứ  llầầmm  llạạcc  ttrroonngg  llýý  ttưưởởnngg  hhưư  

kkhhôônngg,,  vvàà  llòònngg  nngguu  ddốốtt  đđầầyy  nnhhữữnngg  ssựự  ttốốii  ttăămm””  (Rô. 1:21) 

 

 

 

 

 1. Chúng ta đã được định để bày tỏ cách hết lòng đối với Đức Chúa Trời! 

““
33
NNggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  NNggààii  đđãã  

xxuuốốnngg  pphhưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđủủ  mmọọii  tthhứứ  pphhưướớcc  tthhiiêênngg  lliiêênngg  

ởở  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  
44
ttrrưướớcc  kkhhii  ssáánngg  tthhếế,,  NNggààii  đđãã  cchhọọnn  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  đđặặnngg  llààmm  nnêênn  tthháánnhh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  
55
bbởởii  ssựự  tthhưươơnngg  yyêêuu  ccủủaa  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh  ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  ttrrởở  nnêênn  ccoonn  

nnuuôôii  ccủủaa  NNggààii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  tthheeoo  ýý  ttốốtt  ccủủaa  NNggààii,,  66đđểể  kkhheenn  nnggợợii  

ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ccáácchh  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ttrroonngg  

CCoonn  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  NNggààii!!”” (Êph. 1:3-6) 

 

 2. Đức Chúa Trời đáng được chúng ta bày tỏ cách hết lòng trên mọi phương 

diện! 

““HHããyy  nnggợợii  kkhheenn  NNggààii  vvìì  ccáácc  vviiệệcc  qquuyyềềnn  nnăănngg  NNggààii!!__HHããyy  nnggợợii  kkhheenn  NNggààii  ttùùyy  

tthheeoo  ssựự  ooaaii  nngghhii  ccảả  tthhểể  ccủủaa  NNggààii!!”” (Thi. 150:2)  

 

 3. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải bày tỏ cách hết lòng! 

““HHỡỡii  ccảả  ttrrááii  đđấấtt,,  hhããyy  ccấấtt  ttiiếếnngg  rreeoo  mmừừnngg  cchhoo  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,__NNứứcc  ttiiếếnngg  vvuuii  vvẻẻ  

vvàà  hháátt  nnggợợii  kkhheenn!!”” (Thi. 98:4)  

 


