
 

  
 

(Thi. 1:1-3) 

 
““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế    

ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  đđưườờnngg  ttộộii  nnhhâânn,,__KKhhôônngg  

nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg”” (Thi. 1:1)

 
 
 

Kinh Thánh phán: ““
11
PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  

mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  đđưườờnngg  ttộộii  

nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg;;__
22
SSoonngg  llấấyy  llààmm  

vvuuii  vvẻẻ  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,__VVàà  ssuuyy  ggẫẫmm  LLuuậậtt  

PPhháápp  ấấyy  nnggààyy  vvàà  đđêêmm..__
33
NNggưườờii  ấấyy  ssẽẽ  nnhhưư  ccââyy  ttrrồồnngg  ggầầnn  

ddòònngg  nnưướớcc,,__SSaannhh  bbôônngg  ttrrááii  tthheeoo  tthhìì  ttiiếếtt,,__LLáá  nnóó  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  

ttàànn  hhééoo;;__MMọọii  ssựự  nnggưườờii  llààmm  đđềềuu  ssẽẽ  tthhạạnnhh  vvưượợnngg”” (Thi. 1:1-
3) 

Để được Đức Chúa Trời ban phước, theo Lời Kinh Thánh, 
chúng ta phải sống theo một số điều nhất định nào đó và 
phải tránh xa những điều nhất định nào đấy! Người muốn 
được Đức Chúa Trời ban phước không thể bị tìm thấy giữa 
vòng những người đi theo con đường chống nghịch lại Đức 
Chúa Trời, không biết kính sợ Đức Chúa Trời, tự đặt ý 
muốn riêng của mình cao hơn Lời Ngài; trái lại, người 
muốn được Đức Chúa Trời ban phước phải biết sống một 
cách khôn ngoan trong mối tương giao mật thiết với Ngài 
biểu hiện qua việc yêu thích Lời Ngài.   

AA..  TTRRÁÁNNHH  ĐĐIIỀỀUU  PPHHẢẢII  TTRRÁÁNNHH (C. 1). 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  

ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  đđưườờnngg  ttộộii  nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  

cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg””  

1. Người được Đức Chúa Trời ban phước trước hết là 
người biết ly khai thế gian, tức không sống theo các 
nguyên tắc của thế gian. Chúng ta phải tránh xa các 
lời khuyên giục của “kẻ dữ” là người không tin kính 
Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống theo các nguyên 
tắc khác với các nguyên tắc trong thế gian này. “Kẻ 
dữ” (Hb. rasah) được phối hợp từ hai nghĩa khác 

nhau. Nghĩa thứ nhất nói về trạng thái đạo đức 
buông thả, và nghĩa thứ nhì nói về việc không chịu 
ràng buộc với Đức Chúa Trời. “Kẻ dữ” là người 
không chịu phục tùng dưới các huấn mệnh của Đức 
Chúa Trời mà chỉ sống theo sự thôi thúc của xúc 
cảm và sự tham muốn cá nhân mà thôi. “Kẻ dữ” là 
người không sống theo sự dắt dẫn của Đức Thánh 
Linh qua Lời Kinh Thánh. Chúng ta, Cơ Đốc Nhân, 
không được phép mắc mướu gì với đường lối của 
“kẻ dữ”.  

Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta nhiều điều về những sự 
chúng ta phải sống theo: 

(1) Chúng ta phải có lòng kỳ vọng nơi Đức Chúa 
Trời:  

““VVừừaa  bbuuổổii  ssáánngg,,  xxiinn  cchhoo  ttôôii  nngghhee  ssựự  nnhhâânn  ttừừ  

CChhúúaa,,__VVìì  ttôôii  đđểể  llòònngg  ttrrôônngg  ccậậyy  nnơơii  CChhúúaa;;__XXiinn  

cchhỉỉ  cchhoo  ttôôii  bbiiếếtt  ccoonn  đđưườờnngg  pphhảảii  đđii,,__VVìì  lliinnhh  hhồồnn  

ttôôii  nnggưưỡỡnngg  vvọọnngg  CChhúúaa”” (Thi. 143:8) 

(2) Chúng ta phải biết sống theo Lẽ Thật:  

““HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  xxiinn  hhããyy  cchhỉỉ  ddạạyy  cchhoo  ttôôii  bbiiếếtt  

đđưườờnngg  llốốii  NNggààii,,__TThhìì  ttôôii  ssẽẽ  đđii  tthheeoo  ssựự  cchhâânn  tthhậậtt  

ccủủaa  NNggààii;;__XXiinn  kkhhiiếếnn  ttôôii  mmộộtt  llòònngg  kkíínnhh  ssợợ  ddaannhh  

NNggààii”” (Thi. 86:11) 

(3) Lời dạy của Sứ Đồ Phaolô về việc chúng ta phải 
sống như thế nào thật rõ ràng:  

““
11
VVậậyy,,  ttôôii  llàà  kkẻẻ  ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa,,  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  

pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  

CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm,,  
22
pphhảảii  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg  đđếếnn  

đđiiềềuu,,  mmềềmm  mmạạii  đđếếnn  đđiiềềuu,,  pphhảảii  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  llấấyy  llòònngg  

tthhưươơnngg  yyêêuu  mmàà  cchhììuu  nnhhaauu,,  
33
ddùùnngg  ddââyy  hhòòaa  bbììnnhh  

mmàà  ggiiữữ  ggììnn  ssựự  hhiiệệpp  mmộộtt  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 
4:1-3) 

(4) Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta phải sống dưới sự dắt 
dẫn của Đức Thánh Linh:  

““……HHããyy  bbưướớcc  đđii  tthheeoo  TThháánnhh  LLiinnhh,,  cchhớớ  hhềề  llààmm  

ttrrọọnn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ưưaa  mmuuốốnn  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt”” (Gal. 
5:16) 

Chỉ khi nào biết thuận phục theo tiếng phán của Đức 
Thánh Linh người ta mới có thể tránh khỏi “mưu kế 
của kẻ dữ” và mới được Đức Chúa Trời ban phước. 

2. Người biết ly khai với thế gian sẽ không “đứng 
trong đường tội nhân”. “Tội nhân” (Hb. chatta) 
nói về người “thiếu điểm”, không đạt “tiêu 
chuẩn” được đề ra theo ý chỉ tốt lành của Đức 
Chúa Trời. “Tiêu chuẩn” là Luật Pháp của Đức 
Chúa Trời, “tội” là sự vi phạm Luật Pháp của 
Ngài. Cả nhân loại đều vi phạm Luật Pháp của 
Đức Chúa Trời, chính vì thế mà Đức Chúa Jêsus 
đã phải hy sinh đền tội thay trên Thập Tự Giá 
cho cả nhân loại. Dầu vậy, từ liệu “tội nhân” 
được sử dụng ở đây nói về người chủ tâm chọn 
cho mình một lối sống nghịch lại với ý chỉ của 
Đức Chúa Trời. “Đứng” nói về thái độ của một 
người đối với Đức Chúa Trời; vậy, Cơ Đốc 
Nhân phải “đứng” như thế nào? 

(1) Phải biết kính sợ Đức Chúa Trời:  

““KKhhắắpp  tthhiiêênn  hhạạ  kkhháá  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa..__CCáácc  ddâânn  tthhếế  ggiiaann  hhããyy  kkiinnhh  kkhhủủnngg  

NNggààii”” (Thi. 33:8) 

(2) Phải giữ vững đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời: 

““AAnnhh  eemm  hhããyy  ttỉỉnnhh  tthhứứcc,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  ttrroonngg  

đđứứcc  ttiinn,,  hhããyy  ddốốcc  cchhíí  ttrrưượợnngg  pphhuu  vvàà  mmạạnnhh  mmẽẽ”” 
(1Cô. 16:13) 

(3) Phải có mối thông công lành mạnh với các tín 
hữu khác:  

““……AAnnhh  eemm  hhããyy  hhiiệệpp  ýý  vvớớii  nnhhaauu,,  đđồồnngg  ttììnnhh  

yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđồồnngg  ttââmm,,  đđồồnngg  ttưư  ttưưởởnngg……”” 
(Phil. 2:2) 

“Chẳng đứng trong đường tội nhân” tất sẽ được 
đứng trong đường lối, Luật Pháp của Đức Chúa 
Trời. Đó là chúng ta phải có thái độ kính sợ Đức 
Chúa Trời, vững vàng trong đức tin, và hiệp thông 
với các Cơ Đốc Nhân khác. 

3. Người biết ly khai với thế gian sẽ “không ngồi chỗ 
của kẻ nhạo báng”. “Ngồi” (Hb. mowshab) có nghĩa 



 

là ở chung chỗ. “Ngồi” nói về trạng thái, về tình 
trạng. Để được Đức Chúa Trời ban phước, người 
biết ly khai thế gian cũng sẽ đồng thời không để 
mình vướng víu với tình trạng không đẹp ý Đức 
Chúa Trời của những người chưa được cứu. “Nhạo 
báng” là chế diễu một điều gì đó vì xem thường. 
“Kẻ nhạo báng” nói về những người xem thường 
Đức Chúa Trời và việc thuộc về Đức Chúa Trời, coi 
trọng sự thuộc thể mà chế diễu sự thuộc linh. 

Khi một người biết ly khai thế gian, cả ba phương 
diện này sẽ được đồng thời ly khai: ““……  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  

kkẻẻ  ddữữ,,__......  đđưườờnngg  ttộộii  nnhhâânn,,__......  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  

bbáánngg””. Chúng ta không thể nào nhận được phước 
hạnh từ nơi Đức Chúa Trời trong một trạng thái vẫn 
còn vướng bận trong thế gian. Tuy nhiên người ta sẽ 
không thể tránh được những điều phải tránh nếu 
không chọn đúng được điều phải theo: Đó là biết 
dầm thấm trong Lời Đức Chúa Trời. 

BB..  TTHHEEOO  ĐĐIIỀỀUU  PPHHẢẢII  TTHHEEOO (C. 2)  

““SSoonngg  llấấyy  llààmm  vvuuii  vvẻẻ  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa,,__VVàà  ssuuyy  ggẫẫmm  LLuuậậtt  PPhháápp  ấấyy  nnggààyy  vvàà  đđêêmm””  

“Lấy làm vui vẻ về Luật Pháp của Đức Giêhôva” có 
nghĩa là lấy Lời Kinh Thánh làm đối tượng của niềm 
vui của mình. Người được Đức Chúa Trời ban phước là 
người có lòng thỏa vui đối với Lời Kinh Thánh và tìm 
được mọi sự mình yêu thích trong Lời Kinh Thánh. 
“Lấy làm vui vẻ về Luật Pháp của Đức Giêhôva” là một 
tiến trình hành động chứ không phải chỉ là một sự biểu 
hiện của cảm xúc. Người ta chỉ có thể “lấy làm vui vẻ 
về Luật Pháp của Đức Giêhôva” khi họ đã được Đức 
Thánh Linh chứng giải về tội lỗi và họ đã ly khai với tội 
lỗi và thế gian để trở lại với Đức Chúa Jêsus. Chỉ khi 
nào người ta chịu quay lưng đối với tội lỗi thì Lời Kinh 
Thánh mới có thể chiếm chỗ trong đời sống của họ 
được: 

““
11
VVậậyy  aannhh  eemm  đđãã  ttừừ  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  đđộộcc  áácc,,  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  

ggiiảảoo,,  mmọọii  tthhứứ  ggiiảả  ttrráá,,  llòònngg  gghheenn  gghhéétt  vvàà  ssựự  nnóóii  hhàànnhh,,  
22
tthhìì  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,,  
33
nnếếuu  aannhh  eemm  đđãã  nnếếmm  bbiiếếtt  CChhúúaa  llàà  

nnggọọtt  nnggààoo”” (1Phi. 2:1-3) 

Vị giác về Lời Chúa sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu Cơ Đốc 
Nhân không có phương pháp đúng để tự dầm thấm 
mình trong Lời Kinh Thánh, tránh xa mọi lôi cuốn uế 
tục của đời này. Chỉ khi nào chúng ta biết đặt mình dưới 
sự ảnh hưởng của Lời Chúa thì chúng  ta mới thoát khỏi 
được các ảnh hưởng tà ác của thế gian. Việc “lấy làm 
vui vẻ về Luật Pháp của Đức Giêhôva” đòi hỏi sự tham 
gia của ý chí cá nhân: 

““TTôôii  đđãã  ggiiấấuu  LLờờii  CChhúúaa  ttrroonngg  llòònngg  ttôôii,,__ĐĐểể  ttôôii  kkhhôônngg  

pphhạạmm  ttộộii  ccùùnngg  CChhúúaa”” (Thi. 119:11) 

““LLờờii  CChhúúaa  llàà  nnggọọnn  đđèènn  cchhoo  cchhâânn  ttôôii,,__ÁÁnnhh  ssáánngg  cchhoo  

đđưườờnngg  llốốii  ttôôii”” (Thi. 119:105) 

“Lấy làm vui vẻ về Luật Pháp của Đức Giêhôva” còn 
có nghĩa chăm chỉ suy gẫm Lời Kinh Thánh. Suy gẫm 
(Hb. hagah) là suy đi nghĩ lại về sự dạy dỗ của Đức 
Chúa Trời và chịu để cho các sự dạy dỗ ấy định hình 
đời sống của chúng ta: 

““HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  xxiinn  cchhỉỉ  ddạạyy  ttôôii  ccoonn  đđưườờnngg  lluuậậtt  llệệ  

CChhúúaa,,__TThhìì  ttôôii  ssẽẽ  ggiiữữ  llấấyy  cchhoo  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg”” (Thi. 
119:33) 

““XXiinn  cchhớớ  ccấấtt  hhếếtt  llờờii  cchhâânn  tthhậậtt  kkhhỏỏii  mmiiệệnngg  ttôôii;;__VVìì  ttôôii  

ttrrôônngg  ccậậyy  nnơơii  mmạạnngg  llịịnnhh  CChhúúaa”” (Thi. 119:43)   

Để nhận được sự dạy dỗ, không thể không suy gẫm Lời 
Chúa (Châm. 4:20-21). Chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự 
dạy dỗ của Lời Chúa trong ý thức nương cậy và tinh 
thần cầu nguyện. Mặc dầu đã có lời hứa của Đức Chúa 
Trời cho Tiên Tri Êli rằng Ngài sẽ ban mưa (1Vua. 
18:1) nhưng Êli đã phải đánh hạ các tiên tri của Baanh 
(1Vua. 18:40), phải dốc lòng cầu nguyện (1Vua. 18:42), 
và phải trông chừng đến lần thứ bảy (1Vua. 18:44) mới 
bắt đầu thấy có dấu hiệu của mưa! Đức Chúa Trời 
muốn định hình chúng ta cho tương thích với các phước 
hạnh của Ngài, do đó, hễ chúng ta biết để cho Lời Ngài 
định hình chúng ta thì phước hạnh của Ngài cũng sẽ 
đến trên đời sống của chúng ta. 

C. ĐƯỢC ĐIỀU PHẢI ĐƯỢC (C. 3) 

““NNggưườờii  ấấyy  ssẽẽ  nnhhưư  ccââyy  ttrrồồnngg  ggầầnn  ddòònngg  nnưướớcc,,__SSaannhh  

bbôônngg  ttrrááii  tthheeoo  tthhìì  ttiiếếtt,,__LLáá  nnóó  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ttàànn  hhééoo;;__MMọọii  

ssựự  nnggưườờii  llààmm  đđềềuu  ssẽẽ  tthhạạnnhh  vvưượợnngg”” 

Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, “cây” luôn được dùng để 
nói về sự kết quả. Cũng giống như đời sống thực vật 
của cây cần đến nước, đời sống thuộc linh của chúng ta 
cần có nguồn cung ứng dồi dào từ những sự thuộc về 
Đức Chúa Trời. Nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời 
cho chúng ta là Lời Ngài trong Kinh Thánh, Thánh 
Linh Ngài trong đời sống chúng ta, Ân Điển Ngài đã 
cứu chuộc chúng ta, và địa vị công nghĩa mà Ngài đã 
qui kết cho chúng ta. 

Cơ Đốc Nhân là cây “trồng (lại)” (Hb. shathal) để được 
thuần hóa và kết quả! Cây “trồng lại” là cây được di 
thực từ một môi trường này đến một môi trường khác. 
Về bản chất, Cơ Đốc Nhân đã được dời từ quỉ quốc của 
Satan vào Vương Quốc của Đức Chúa Jêsus. Một khi 
biết ly khai với thế gian, chịu dầm thấm trong Lời Đức 
Chúa Trời, chúng ta sẽ là “cây” được Đức Chúa Trời di 
thực đến môi trường Ngài đã định sẵn trong Con Ngài 
để chúng ta kết quả cho sự vinh hiển của Ngài.  

Đức Chúa Trời không hề có một chương trình nào để Cơ 
Đốc Nhân vừa lún sâu trong thế gian vừa vui hưởng phước 
hạnh của Ngài! Phước hạnh của Đức Chúa Trời luôn ở 
trong môi trường của Đức Chúa Trời và thuộc về những ai 
ở trong môi trường ấy. 

Phước hạnh cho Cơ Đốc Nhân không thể tìm được trong 
thế gian, do đó chỉ khi nào Cơ Đốc Nhân biết ly khai thế 
gian để tuân thủ tiếng phán của Đức Chúa Trời họ mới 
nhận được phước hạnh của Ngài. Bỏ đi cách ứng xử và 
hành sử của thế gian để sống một cách đầy nhiệt tâm theo 
các sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là con 
đường đem Cơ Đốc Nhân đến với phước hạnh của Đức 
Chúa Trời. Cơ Đốc Nhân là “cây” đã được Đức Chúa Trời 
di thực từ môi trường thế gian vào môi trường của Ngài để 
họ có đời sống thạnh vượng cho sự vinh hiển của Ngài. 

 


