
 

 
 

(Thi. 118:1) 

 
““HHããyy  ccảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvìì  NNggààii  llàà  tthhiiệệnn;;  

SSựự  nnhhâânn  ttừừ  NNggààii  ccòònn  đđếếnn  đđờờii  đđờờii”  

 
 
Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến Cơ Đốc Nhân theo một cách 
đặc biệt: 

““AAnnhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  NNhhàà  

VVuuaa,,  llàà  DDâânn  TThháánnhh,,  llàà  DDâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  cchhoo  

aannhh  eemm  rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  đđứứcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm  rraa  kkhhỏỏii  

nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  NNggààii”” (1Phi. 2:9) 
Kinh Thánh Cựu Ước cũng kêu gọi Dân Sự của Đức Chúa Trời 

““HHããyy  ccảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvìì  NNggààii  llàà  tthhiiệệnn;;__SSựự  nnhhâânn  ttừừ  NNggààii  

ccòònn  đđếếnn  đđờờii  đđờờii” (Thi. 118:1)  
Là Cơ Đốc Nhân, thánh chức phổ quát của chúng ta là ““rraaoo  

ggiiảảnngg  nnhhâânn  đđứứcc”” của Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu chúng ta  

““rraa  kkhhỏỏii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  NNggààii””. 
Thánh chức phổ quát này cũng là phận sự phổ quát quan trọng 
của chúng ta: Chúng ta có phận sự phải sống với lòng cảm tạ 
Đức Chúa Trời. Lòng cảm tạ Đức Chúa Trời có một bản chất 
đặc thù, có những tác dụng sâu xa, và cần phải được hình thành 
và thể hiện với những yêu cầu nhất định. 
 

II..  BBẢẢNN  CCHHẤẤTT  CCỦỦAA  LLÒÒNNGG  CCẢẢMM  TTẠẠ  
Tại sao có lòng cảm tạ Đức Chúa Trời là một điều quan 
trọng, và bản chất của lòng cảm tạ Đức Chúa Trời là gì? 
Nhìn chung, tấm lòng biết cảm tạ Đức Chúa Trời là một 
điều tốt đẹp vì như thế là vâng theo ý Ngài (1Tê. 5:18) và đó 
cũng đồng thời là sản phẩm trực tiếp của đời sống tin kính:  

““VVảả,,  ssựự  ttiinn  kkíínnhh  ccùùnngg  ssựự  tthhỏỏaa  llòònngg,,  ấấyy  llàà  mmộộtt  llợợii  llớớnn”” (1Ti. 
6:6) 
Để có được đúng bài học mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ 
về sự tin kính, điều quan trọng là cần nên nhận thức rằng 
Kinh Thánh đặt tấm lòng biết tin kính trong thế đối chiếu 
(cũng là để đối chọi) với động cơ trục lợi bằng tôn giáo: 

““
33
VVíí  tthhửử  ccóó  nnggưườờii  ddạạyy  ddỗỗ  đđạạoo  kkhháácc,,  kkhhôônngg  tthheeoo  llờờii  ccóó  íícchh  

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  vvàà  đđạạoo  llýý  tthheeoo  ssựự  ttiinn  

kkíínnhh,,  
44
tthhìì  nnggưườờii  đđóó  llàà  llêênn  mmììnnhh  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  kkhhôônngg  bbiiếếtt  cchhii  hhếếtt;;  

nnhhưưnngg  ccóó  bbịịnnhh  hhaayy  ggạạnn  hhỏỏii,,  ccããii  llẫẫyy,,  bbởởii  đđóó  ssaannhh  ssựự  gghheenn  

gghhéétt,,  ttrraannhh  ccạạnnhh,,  ggiièèmm  cchhêê,,  nngghhii  nnggờờ  xxấấuu  xxaa,,  
55
ccùùnngg  nnhhữữnngg  

llờờii  ccããii  llẽẽ  hhưư  kkhhôônngg  ccủủaa  kkẻẻ  ccóó  llòònngg  hhưư  xxấấuu,,  tthhiiếếuu  mmấấtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  

ccooii  ssựự  ttiinn  kkíínnhh  nnhhưư  llàà  nngguuồồnn  llợợii  vvậậyy..__
66
VVảả,,  ssựự  ttiinn  kkíínnhh  ccùùnngg  

ssựự  tthhỏỏaa  llòònngg,,  ấấyy  llàà  mmộộtt  llợợii  llớớnn”” (1Ti. 6:3-6) 
“Lợi” là một khái niệm hấp dẫn và thường được nhìn nhận 
một cách đa biệt. Các trường hợp “lợi” được nói đến ở đây 
đều dùng từ liệu porismos (Gk.), nhưng nghĩa ở C. 5 và C. 6 
vẫn cứ khác nhau! Trong C. 5, vì cớ ““llòònngg  hhưư  xxấấuu,,  tthhiiếếuu  

mmấấtt  llẽẽ  tthhậậtt”” mà “lợi” là ““nngguuồồnn  llợợii””, tức là “một sự thu 
nhập hay một nguồn thu nhập”. Tuy nhiên, “lợi” (Gk. 
porismos, xuất phát từ “poros” với nghĩa là một phương 
thức, một phương tiện) được đề cập trong C. 6, nhờ ““ssựự  

tthhỏỏaa  llòònngg”” mà ““llợợii  llớớnn”” không nói về sự thu nhập mà nói 
về phương hướng, về sự xu hướng của tấm lòng và đời sống 
của người tin. Người có tấm lòng cảm tạ là người có đời 
sống tin kính và vui thỏa trong sự mình đã tin, người ấy có 
khả năng tiến về những đích điểm đẹp ý Đức Chúa Trời và 
có lợi cho sự sống đời đời của người ấy: 

““VVảả,,  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  llàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  CChhaa,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ccóó  mmộộtt  vvàà  tthhậậtt,,  ccùùnngg  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  ĐĐấấnngg  CChhaa  đđãã  ssaaii  đđếếnn”” 
(Gi. 17:3) 
Tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời trong một người là sự biểu 
hiện chắc thật rằng người ấy có sự sống đời đời và dốc lòng 
theo sự sống đời đời, vì nếu chẳng được Đức Thánh Linh 
chứng giải trong lòng thì không thể nào người ta thực sự 
nhận biết và có được một mối quan hệ như thế với Đức 
Chúa Trời (Sv. 1Cô. 12:3). Theo bản chất, tấm lòng cảm tạ 
Đức Chúa Trời không phải là việc làm vì việc làm cho Đức 
Chúa Trời mà là chứng tích cho thấy một người đang ở đâu 
trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. 
 

IIII..  TTÁÁCC  DDỤỤNNGG  CCỦỦAA  LLÒÒNNGG  CCẢẢMM  TTẠẠ  
Như vậy, về bản chất, lòng cảm tạ là kết quả tất yếu của mối 
quan hệ thân thiết giữa người tín hữu với Đức Chúa Trời. Vì 
vậy, một khi có được lòng cảm tạ đối với Đức Chúa Trời, 
sự vui thỏa trong đời sống người tín hữu được gia tăng: 

““VVảả,,  ssựự  ttiinn  kkíínnhh  ccùùnngg  ssựự  tthhỏỏaa  llòònngg,,  ấấyy  llàà  mmộộtt  llợợii  llớớnn”” (1Ti. 
6:6) 
“Thỏa lòng” (Gk. autarkeia) nói về trạng thái cảm thấy 
được đầy đủ trong những sự đã có, và sự tin tưởng rằng 
không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. Nhờ đâu mà 
người ta có thể thỏa lòng để rồi được yên lòng? Sự “thỏa 
lòng” thực sự luôn luôn là kết quả của đời sống “tin kính”. 
Sự thỏa lòng và sự yên lòng không thể có được mà lại thiếu 
đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào người ta thực sự tin 
cậy rằng Đức Chúa Trời là tất cả những gì họ cần thì sự thỏa 
lòng, là điều sẽ dẫn đến lòng cảm tạ, mới thực hữu: 

““
55
CChhớớ  tthhaamm  ttiiềềnn;;hhããyy  llấấyy  đđiiềềuu  mmììnnhh  ccóó  llààmm  đđủủ  rrồồii,,  vvìì  cchhíínnhh  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  pphháánn  rrằằnngg::  TTaa  ssẽẽ  cchhẳẳnngg  llììaa  nnggưươơii  đđââuu,,  

cchhẳẳnngg  bbỏỏ  nnggưươơii  đđââuu..  
66
NNhhưư  vvậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  llấấyy  llòònngg  ttiinn  

cchhắắcc  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::__CChhúúaa  ggiiúúpp  đđỡỡ  ttôôii,,  ttôôii  kkhhôônngg  ssợợ  cchhii  

hhếếtt..__NNggưườờii  đđờờii  llààmm  cchhii  ttôôii  đđưượợcc??”” (Hê. 13:5-6) 
Tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Nhân là một 
sự làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời 
sống của họ. Những người được dầm thấm trong ““ssựự  ttiinn  

kkíínnhh  ccùùnngg  ssựự  tthhỏỏaa  llòònngg”” đến độ sắc diện, dáng điệu của họ 
sáng rực lên ““ssựự  ttiinn  kkíínnhh  ccùùnngg  ssựự  tthhỏỏaa  llòònngg”” trong mọi sự 
bao giờ cũng tạo ra được ấn tượng tốt đối với những người 
chung quanh. Trái lại, những Cơ Đốc Nhân nào nặng trĩu 
ưu tư, luôn luôn có cớ để bất mãn và than vãn tự chứng tỏ 
rằng họ đã được được “báptêm” trong một loại “mật đắng” 
hay trong một thứ gì đó chứ không phải là trong Thánh 
Linh! Sự thật đáng buồn là giữa vòng chúng ta vẫn còn có 
những người chưa sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời 
trên phương diện cảm tạ Ngài: 

““
1177

VVậậyy  cchhớớ  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  ddạạii  ddộộtt,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  hhiiểểuu  rrõõ  ýý  mmuuốốnn  

ccủủaa  CChhúúaa  llàà  tthhếế  nnààoo”” (Êph. 5:17) 
Trên phương diện cảm tạ, ý muốn của Đức Chúa Trời là: 

““HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa,,  vvìì  mmọọii  ssựự  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa”” 
(Êph. 5:20; Sv. 1Tê. 5:16-18) 
 ““VVậậyy,,  hhããyy  ccậậyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  mmàà  hhằằnngg  ddâânngg  ttếế  llễễ  bbằằnngg  

llờờii  nnggợợii  kkhheenn  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nngghhĩĩaa  llàà  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  

mmôôii  mmiiếếnngg  xxưưnngg  ddaannhh  NNggààii  rraa”” (Hê. 13:15) 
Tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự chúc 
tụng Ngài luôn luôn có tác dụng  thuyết phục người khác về 
Ngài: 

““NNggààii  đđểể  nnơơii  mmiiệệnngg  ttôôii  mmộộtt  bbààii  hháátt  mmớớii,,__TTứứcc  llàà  ssựự  nnggợợii  

kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttôôii..__LLắắmm  nnggưườờii  ssẽẽ  tthhấấyy  đđiiềềuu  đđóó,,  

bbắắtt  ssợợ,,__VVàà  nnhhờờ  ccậậyy  nnơơii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa”” (Thi. 40:3; Sv. 
Công. 16:22-34) 
Lịch sử Hội Thánh chứng minh rằng một khi Hội Thánh là 
Hội Thánh sống với tấm lòng vâng phục và cảm tạ Đức 
Chúa Trời, Hội Thánh sẽ được phấn hưng: 

““
4422

VVảả,,  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  bbềềnn  llòònngg  ggiiữữ  llờờii  ddạạyy  ccủủaa  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ,,  

ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  ccủủaa  aannhh  eemm,,  llễễ  bbẻẻ  bbáánnhh,,  vvàà  ssựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn..  
4433

MMọọii  nnggưườờii  đđềềuu  kkíínnhh  ssợợ,,  vvìì  ccóó  nnhhiiềềuu  ssựự  kkỳỳ  pphhéépp  llạạ  llààmm  rraa  

bbởởii  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ..  
4444

PPhhààmm  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ttiinn  CChhúúaa  đđềềuu  hhiiệệpp  llạạii  

vvớớii  nnhhaauu,,  llấấyy  mmọọii  vvậậtt  llààmm  ccủủaa  cchhuunngg..  
4455

BBáánn  hhếếtt  ggiiaa  ttààii  đđiiềềnn  

ssảảnn  mmììnnhh  mmàà  pphhâânn  pphháátt  cchhoo  nnhhaauu,,  ttùùyy  ssựự  ccầầnn  ddùùnngg  ccủủaa  ttừừnngg  

nnggưườờii..  
4466

NNggààyy  nnààoo  ccũũnngg  vvậậyy,,  ccứứ  cchhăămm  cchhỉỉ  đđếếnn  ĐĐềềnn  TThhờờ;;  ccòònn  

ởở  nnhhàà,,  tthhìì  bbẻẻ  bbáánnhh  vvàà  ddùùnngg  bbữữaa  cchhuunngg  vvớớii  nnhhaauu  ccáácchh  vvuuii  vvẻẻ  



 

tthhậậtt  tthhàà,,  
4477

nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  đđưượợcc  đđẹẹpp  llòònngg  ccảả  

ddâânn  cchhúúnngg..  MMỗỗii  nnggààyy  CChhúúaa  llấấyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu  tthhêêmm  

vvààoo  HHộộii  TThháánnhh”” (Công. 2:43-47) 
Tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Nhân là một 
cánh cửa mở rộng của thái độ chấp nhận. Khi một người 
biết sống với lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, các mối quan hệ 
của họ đều sẽ được cải thiện dễ dàng. Trước hết, họ là người 
rất dạn dĩ trong việc tiếp cận Đức Chúa Trời. Họ là những 
người có khả năng thấy được trên đỉnh đồi có gì ngay khi 
mới khởi sự cuộc hành trình ở chân đồi: 

““
1188

VVảả,,  ttôôii  ttưưởởnngg  rrằằnngg  nnhhữữnngg  ssựự  đđaauu  đđớớnn  bbââyy  ggiiờờ  cchhẳẳnngg  

đđáánngg  ssoo  ssáánnhh  vvớớii  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  hhầầuu  đđếếnn,,  llàà  ssựự  ssẽẽ  đđưượợcc  bbààyy  rraa  

ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa......  
2288

VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  mmọọii  ssựự  hhiiệệpp  llạạii  

llààmm  íícchh  cchhoo  kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttứứcc  llàà  cchhoo  kkẻẻ  đđưượợcc  

ggọọii  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh..  
2299

VVìì  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  bbiiếếtt  

ttrrưướớcc,,  tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  đđịịnnhh  ssẵẵnn  đđểể  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhììnnhh  

bbóónngg  CCoonn  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  CCoonn  nnầầyy  đđưượợcc  llààmm  CCoonn  ccảả  ởở  ggiiữữaa  

nnhhiiềềuu  aannhh  eemm;;  
3300

ccòònn  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh  ssẵẵnn,,  tthhìì  NNggààii  

ccũũnngg  đđãã  ggọọii,,  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  ggọọii,,  tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  xxưưnngg  

llàà  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  xxưưnngg  llàà  ccôônngg  bbììnnhh,,  tthhìì  

NNggààii  ccũũnngg  đđãã  llààmm  cchhoo  vviinnhh  hhiiểểnn”” (Rô. 8:18, 28-30) 
Đối với người thực sự tin kính, chẳng gì có thể làm cho họ 
dao động được vì quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời là 
một sự quan hệ bền chặt. Người ta không thể luôn luôn có 
lòng tri ân đối với Đức Chúa Trời khi tầm nhìn còn bị sự 
vật, sự việc trói buộc. Tầm nhìn của tấm lòng tri ân là một 
tầm nhìn không phải của đôi mắt mà là của tấm lòng nương 
cậy. Chính mối quan hệ giữa Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa 
Trời sẽ quyết định tính chất của các mối quan hệ của họ với 
tha nhân: 

““
33  
CChhúúcc  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  CChhaa  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  mmọọii  

ssựự  yyêênn  ủủii,,  
44  
NNggààii  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn,,  

hhầầuu  cchhoo  nnhhâânn  ssựự  yyêênn  ủủii  mmàà  NNggààii  đđãã  yyêênn  ủủii  cchhúúnngg  ttôôii,,  tthhìì  

cchhúúnngg  ttôôii  ccũũnngg  ccóó  tthhểể  yyêênn  ủủii  kkẻẻ  kkhháácc  ttrroonngg  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  nnààoo  

hhọọ  ggặặpp!!””  (2Cô. 1:3-4) 
Người sống với lòng cảm tạ Đức Chúa Trời sẽ được chính 
Đức Chúa Trời ban quyền năng để họ có khả năng hòa tan 
mình trong mối quan hệ dấn thân, hy sinh cho tha nhân hầu 
cho ngày càng có nhiều người biết sống cảm tạ Đức Chúa 
Trời hơn: 

““
77
NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttôôii  đđựựnngg  ccủủaa  qquuíí  nnầầyy  ttrroonngg  cchhậậuu  bbằằnngg  đđấấtt,,  

hhầầuu  cchhoo  ttỏỏ  qquuyyềềnn  pphhéépp  llớớnn  ddưườờnngg  ấấyy  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

mmàà  rraa,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  cchhúúnngg  ttôôii......  
1111

BBởởii  cchhúúnngg  ttôôii  llàà  kkẻẻ  

ssốốnngg,,  vvìì  ccớớ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  mmàà  hhằằnngg  bbịị  nnộộpp  cchhoo  ssựự  cchhếếtt,,  

hhầầuu  cchhoo  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccũũnngg  đđưượợcc  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  

xxáácc  tthhịịtt  hhaayy  cchhếếtt  ccủủaa  cchhúúnngg  ttôôii;;  
1122

vvậậyy  tthhìì  ssựự  cchhếếtt  llààmm  ttrroonngg  

cchhúúnngg  ttôôii,,  ccòònn  ssựự  ssốốnngg  ttrroonngg  aannhh  eemm......  
1155

BBởởii  cchhưưnngg  mmọọii  đđiiềềuu  

đđóó  xxảảyy  đđếếnn  vvìì  ccớớ  aannhh  eemm,,  hhầầuu  cchhoo  âânn  đđiiểểnn  rrảảii  rraa  ccáácchh  ddưư  

ddậậtt,,  kkhhiiếếnn  ssựự  ttạạ  ơơnn  nnơơii  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  hhơơnn  ccũũnngg  ddưư  ddậậtt,,  mmàà  

tthhêêmm  vviinnhh  hhiiểểnn  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (2Cô. 4:7, 11-12, 15) 
 

IIIIII..  ĐĐỂỂ  SSỐỐNNGG  CCẢẢMM  TTẠẠ  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII  
Hãy nhìn thẳng vào các tác dụng của lòng cảm tạ Đức Chúa 
Trời để nhận ra phần nào lẽ mầu nhiệm của đức nhân từ của 
Đức Chúa Trời chúng ta. Tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời 
giúp thăng tiến niềm vui thỏa trong Ngài của chúng ta, tấm 
lòng cảm tạ Đức Chúa Trời giúp thăng tiến hiệu quả làm 
chứng về Ngài của đời sống chúng ta, và tấm lòng cảm tạ 
Đức Chúa Trời giúp thăng tiến mối quan hệ của chúng ta 
đối với Ngài cũng như đối với tha nhân. Thiện thay là Đức 
Chúa Trời của chúng ta! Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết 
sống cảm tạ Ngài để chúng ta có Ngài, và vì thế mà chúng 
ta sẽ có đủ tất cả mọi sự: 

““SSưư  ttửử  ttơơ  bbịị  tthhiiếếuu  kkéémm,,  vvàà  đđóóii;;__NNhhưưnngg  nnggưườờii  nnààoo  ttììmm  ccầầuu  

ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ssẽẽ  cchhẳẳnngg  tthhiiếếuu  ccủủaa  ttốốtt  ggìì”” (Thi. 34:10) 
Lòng cảm tạ Đức Chúa Trời chỉ hình thành và thể hiện 
trong đời sống Cơ Đốc Nhân nhờ quyền năng Đức Thánh 
Linh với sự tham dự hoàn toàn của cả thân_hồn_thần của 
họ: 

““
1122

VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  nnhhậậnn  llấấyy  tthhầầnn  tthhếế  

ggiiaann,,  nnhhưưnngg  đđãã  nnhhậậnn  llấấyy  TThháánnhh  LLiinnhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn,,  

hhầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  llããnnhh  bbởởii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
1133

cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  

mmàà  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  

kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  ddạạyy,,  ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  

lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg”” (1Cô. 2:12-13, Sv. 1Cô. 
12:3) 

““CChhúúnngg  ttaa  hhããyy  llấấyy  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  vvớớii  đđứứcc  ttiinn  đđầầyy  ddẫẫyy  ttrrọọnn  

vvẹẹnn,,  llòònngg  đđưượợcc  ttưướớii  ssạạcchh  kkhhỏỏii  llưươơnngg  ttââmm  xxấấuu,,  tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  

bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg,,  mmàà  đđếếnn  ggầầnn  CChhúúaa”” (Hê. 10:22) 
Trước nhất, người ta chỉ có thể cảm tạ Đức Chúa Trời được 
khi lý trí họ nhận thức được rằng đó là một điều phải làm 
chứ không phải là để chọn: 

““PPhhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  pphhảảii  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa;;  vvìì  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  llàà  

nnhhưư  vvậậyy””  (1Tê. 5:18) 
Thứ hai, trên phương diện ý chí, người ta chỉ có thể có đời 
sống cảm tạ khi họ thực sự có một ý chí thực hành sống 

cảm tạ. Để thực hành đời sống cảm tạ, người ta phải chừa 
bỏ thói quen lo lắng và than phiền: 

““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”” (Phil. 4:6) 
Đồng thời với việc chừa bỏ sự lo lắng và sự than phiền, 
người ta cũng phải tập thành thói quen luôn luôn cảm tạ 
Đức Chúa Trời: 

““
1199

HHããyy  llấấyy  ccaa  vvịịnnhh,,  tthhơơ  tthháánnhh,,  vvàà  bbààii  hháátt  tthhiiêênngg  lliiêênngg  mmàà  đđốốii  

đđáápp  ccùùnngg  nnhhaauu,,  vvàà  hhếếtt  llòònngg  hháátt  mmừừnngg  nnggợợii  kkhheenn  CChhúúaa..  
2200

HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa,,  vvìì  mmọọii  ssựự  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa””  
(Êph. 5:19-20)  
Thứ ba, để sống cảm tạ, chỉ có lý trí và ý chí dự phần vẫn 
chưa đủ. Lý trí và ý chí cần được nuôi dưỡng bằng một loại 
đức tin xác tín đến độ đã biến thành tình cảm đối với Đức 
Chúa Trời vì biết rằng Ngài yêu ai thì yêu đến cùng và có 
chương trình tốt đẹp cho họ: 

““
3388

VVìì  ttôôii  cchhắắcc  rrằằnngg  bbấấtt  kkỳỳ  ssựự  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg,,  ccáácc  tthhiiêênn  ssứứ,,  ccáácc  

kkẻẻ  ccầầmm  qquuyyềềnn,,  vviiệệcc  bbââyy  ggiiờờ,,  vviiệệcc  hhầầuu  đđếếnn,,  qquuyyềềnn  pphhéépp,,  
3399

bbềề  

ccaaoo,,  hhaayy  llàà  bbềề  ssââuu,,  hhooặặcc  mmộộtt  vvậậtt  nnààoo,,  cchhẳẳnngg  ccóó  tthhểể  pphhâânn  rrẽẽ  

cchhúúnngg  ttaa  kkhhỏỏii  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  cchhứứnngg  

cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa  cchhúúnngg  

ttaa””  (Rô. 8:38-39) 
 
Lòng cảm tạ Đức Chúa Trời trong đời sống Cơ Đốc Nhân 
không phải là việc làm của Cơ Đốc Nhân vì việc làm của Đức 
Chúa Trời! Cơ Đốc Nhân sống cảm tạ Đức Chúa Trời theo 
phận sự tôn vinh hiển Ngài của mình. Một khi Cơ Đốc Nhân 
biết sống cảm tạ Đức Chúa Trời như một phận sự Cơ Đốc, đời 
sống Cơ Đốc của Cơ Đốc Nhân sẽ được thăng tiến trên nhiều 
phương diện khác nhau dẫn đến việc thăng tiến cho sự sống đời 
đời của chính họ. Lòng cảm tạ Đức Chúa Trời trong đời sống 
Cơ Đốc Nhân là hình thức biểu hiện của mối quan hệ mật thiết 
giữa Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ mật thiết 
ấy là kết quả của quyền năng Đức Thánh Linh cùng với sự dự 
phần tự giác, tích cực của cả thân_hồn_thần của Cơ Đốc Nhân. 
Đức Chúa Trời là Đấng tối thiện tối nhân, chính Ngài đã chẳng 
những đòi hỏi mà còn cho phép Cơ Đốc Nhân có thể sống cảm 
tạ Ngài trong quyền năng Đức Thánh Linh… 

““HHããyy  ccảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  vvìì  NNggààii  llàà  tthhiiệệnn;;_SSựự  nnhhâânn  ttừừ  NNggààii  

ccòònn  đđếếnn  đđờờii  đđờờii” 
 


