
 

 
 

(Ma. 5:9) 

 
““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  hhòòaa  tthhuuậậnn,,    

vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  ggọọii  llàà  ccoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  
 

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy sự đấu đá và 
tranh cạnh mà mọi lĩnh vực xã hội đều chịu ảnh hưởng 
nghiêm trọng. Giữa một bối cảnh như vậy, Đức Chúa Trời 
kêu gọi Dân Ngài hãy sống làm người hiếu hòa.

 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  hhòòaa  tthhuuậậnn,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  

ggọọii  llàà  ccoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Ma. 5:9). 
Để có thể hiểu được điều gì Đức Chúa Trời muốn cho chúng 
ta sống theo, cần phải hiểu rõ thế nào là “bất hòa”, thế nào là 
“ngụy hòa”, và thế nào mới là “hiếu hòa” theo ý muốn của 
Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. 
 

II..  NNGGƯƯỜỜII  BBẤẤTT  HHÒÒAA  

  
Người bất hòa là người theo đuổi một đường lối làm suy yếu, 
đổ vỡ các mối quan hệ để tạo nên các sự trục trặc và chia rẽ. 
Người bất hòa chỉ biết lôi kéo người khác để thỏa mãn ý 
muốn chủ quan và bản ngã của họ. Kinh Thánh có những lời 
dạy về họ rất dứt khoát, minh bạch: 

““
1177

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  ccooii  cchhừừnngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ggââyy  

nnêênn  bbèè  đđảảnngg  vvàà  llààmm  ggưươơnngg  xxấấuu,,  nngghhịịcchh  ccùùnngg  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  mmàà  

aannhh  eemm  đđãã  nnhhậậnn..  PPhhảảii  ttrráánnhh  xxaa  hhọọ  đđii..  
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VVìì  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđóó  cchhẳẳnngg  

hhầầuu  vviiệệcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  ssoonngg  hhầầuu  vviiệệcc  ccááii  

bbụụnngg  hhọọ,,  vvàà  llấấyy  nnhhữữnngg  llờờii  nnggọọtt  nnggààoo  dduuaa  nnịịnnhh  ddỗỗ  ddàànnhh  llòònngg  

kkẻẻ  tthhậậtt  tthhàà”” (Rô. 16:17-18). 
 
Hội Thánh của Đức Chúa Trời không thể nào dung túng 
những con người bất hòa được, vì người bất hòa sẽ thủ tiêu 
các nguyên tắc sống còn của Hội Thánh Địa Phương. Những 
người bất hòa luôn chống lại sự vận hành của Đức Chúa 
Trời, họ là tác nhân ngăn trở đối với sự phấn hưng theo ý 
muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống Hội Thánh. Ngược 
lại, Kinh Thánh đề cao sự hòa thuận, lấy đó làm nguyên tắc 
sống cho đời sống của cộng đoàn Dân Chúa: 

““
11
KKììaa,,  aannhh  eemm  ăănn  ởở  hhòòaa  tthhuuậậnn  nnhhaauu__TThhậậtt  ttốốtt  đđẹẹpp  tthhaayy!!__

22
ẤẤyy  

kkhháácc  nnààoo  ddầầuu  qquuíí  ggiiáá  đđổổ  rraa  ttrrêênn  đđầầuu,,__CChhảảyy  xxuuốốnngg  rrââuu,,  ttứứcc  

rrââuu  ccủủaa  AArrôônn,,__CChhảảyy  đđếếnn  ttrrôônn  ááoo  nnggưườờii……”” (Thi. 133:1-2). 
Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể loại bỏ sự bất hòa (cũng như 
người bất hòa) khỏi Hội Thánh nếu từng người chúng ta biết 
tra xét chính tấm lòng của mình!  

““
11
HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm  cchhớớ  ccóó  nngghhiiềềuu  nnggưườờii  ttựự  

llậậpp  llààmm  tthhầầyy,,  vvìì  bbiiếếtt  nnhhưư  vvậậyy,,  mmììnnhh  ssẽẽ  pphhảảii  cchhịịuu  xxéétt  đđooáánn  

ccàànngg  nngghhiiêêmm  hhơơnn..  
22
CChhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  vvấấpp  pphhạạmm  nnhhiiềềuu  ccáácchh  

llắắmm..  NNếếuu  ccóó  aaii  kkhhôônngg  vvấấpp  pphhạạmm  ttrroonngg  llờờii  nnóóii  mmììnnhh,,  ấấyy  llàà  

nnggưườờii  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  hhaayy  hhããmm  ccầầmm  ccảả  mmììnnhh”” (Gia. 3:1-2). 
 
Con đường ngắn nhất để đi đến sự bất hòa là việc sử dụng 
môi miệng vô nguyên tắc: Nói hành, nhiều chuyện, phao 
phản, xét đoán,… Đó chính là điều sẽ tạo ra rạn nứt, phân rẽ 
dẫn đến sụp đỗ. Gài cho Cơ Đốc Nhân mắc bẫy bằng chính 
môi miệng của họ là một loại vũ khí dầu rất cổ điển nhưng 
vô cùng lợi hại mà Satan luôn luôn tận dụng để phá hoại Hội 
Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hết sức thận trọng 
trong sự tiết độ môi miệng: 

““
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BBởởii  ccááii  llưưỡỡii  cchhúúnngg  ttaa  kkhheenn  nnggợợii  CChhúúaa,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  

ccũũnngg  bbởởii  nnóó  cchhúúnngg  ttaa  rrủủaa  ssảả  llooààii  nnggưườờii,,  llàà  llooààii  ttạạoo  tthheeoo  hhììnnhh  

ảảnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1100
ĐĐồồnngg  mmộộtt  llỗỗ  mmiiệệnngg  mmàà  rraa  ccảả  ssựự  kkhheenn  

nnggợợii  vvàà  rrủủaa  ssảả!!  HHỡỡii  aannhh  eemm,,  kkhhôônngg  nnêênn  nnhhưư  vvậậyy!!”” (Gia. 3:9-
10).   
 

IIII..  NNGGƯƯỜỜII  NNGGỤỤYY  HHÒÒAA  

  
Đức Chúa Trời đòi hỏi phải loại trừ sự bất hòa (cũng như 
người bất hòa) ra khỏi Hội Thánh của Ngài. Tuy nhiên, Kinh 
Thánh cũng không hỗ trợ cho thái độ ngụy hòa: 

““
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NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  

llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  

đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc,,  
1155

nnhhưưnngg  mmuuốốnn  

cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  

mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg    ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  LLààmm  ĐĐầầuu,,  

ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Êph. 4:14-15). 
  
Người ngụy hòa cho rằng “hòa thuận” là không được có bất 
kỳ sự tranh luận, dị biệt nào cả; là phải chấp nhận tất cả. Đối 
với người ngụy hòa, lẽ thật Kinh Thánh không cần phải có vị 

trí ưu tiên hàng đầu, mà ưu tiên hàng đầu là sự đầu hàng: Cất 
bỏ tất cả mọi sự, kể cả lẽ thật Kinh Thánh, để có thể chấp 
nhận tất cả mọi sự, kể cả những điều phi Kinh Thánh và 
phản Kinh Thánh. Người ngụy hòa sẵn sàng uốn cong Lời 
Kinh Thánh theo chủ trương của họ. Họ coi thường các sự 
dạy dỗ Kinh Thánh để theo đuổi xúc cảm riêng và tham 
vọng ích kỷ một cách rất bản năng: 

““……
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NNhhữữnngg  kkẻẻ  nnầầyy,,  hhễễ  đđiiềềuu  ggìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  tthhìì  kkhhiinnhh  ddễễ  hhếếtt,,  vvàà  

mmọọii  đđiiềềuu  cchhúúnngg  nnóó  ttựự  nnhhiiêênn  mmàà  bbiiếếtt  ccũũnngg  nnhhưư  ccoonn  tthhúú  vvậậtt  vvôô  

ttrrii,,  tthhìì  ddùùnngg  mmàà  llààmm  hhưư  mmììnnhh..  
1111

KKhhốốnn  nnạạnn  tthhaayy  cchhoo  cchhúúnngg  nnóó,,  

vvìì  đđãã  tthheeoo  đđưườờnngg  ccủủaa  CCaaiinn,,  llấấyy  llòònngg  tthhaamm  llợợii  mmàà  ggiieeoo  mmììnnhh  

vvààoo  ssựự  ssaaii  llạạcc  ccủủaa  BBaallaaaamm,,  vvàà  bbịị  hhưư  mmấấtt  vvềề  ssựự  pphhảảnn  nngghhịịcchh  

ccủủaa  CCôôrrêê”” (Giu. 10-11). 
 
Trên phương diện bản chất, thái độ ngụy hòa chính là một 
biến tướng của chủ nghĩa thỏa hiệp. Trên phương diện lý 
thuyết, thái độ ngụy hòa là phi hiện thực và phản Kinh 
Thánh. Trên phương diện thực tế, không  thể nào dung hợp 
được giữa sự sáng và sự tối. Cuộc đấu tranh giữa sáng và tối 
là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Trước thái độ 
ngụy hòa (tức chủ nghĩa thỏa hiệp), Cơ Đốc Nhân, nếu là Cơ 
Đốc Nhân chân chính, phải để Lời Kinh Thánh ““nnóóii  rraa  llẽẽ  

cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg    ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  

ttrroonngg  ĐĐấấnngg  LLààmm  ĐĐầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””: 

““SSựự  ssáánngg  ssooii  ttrroonngg  ttốốii  ttăămm,,  ttốốii  ttăămm  cchhẳẳnngg  hhềề  nnhhậậnn  llấấyy  ssựự  

ssáánngg”” (Gi. 1:5). 

““
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CChhớớ  mmaanngg  áácchh  cchhuunngg  vvớớii  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  ttiinn..  BBởởii  vvìì  ccôônngg  bbììnnhh  

vvớớii  ggiiaann  áácc  ccóó  hhộộii  hhiiệệpp  nnhhaauu  đđưượợcc  cchhăănngg??  SSựự  ssáánngg  vvớớii  ssựự  ttốốii  

ccóó  tthhôônngg  đđồồnngg  vvớớii  nnhhaauu  đđưượợcc  cchhăănngg??  
1155
ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvàà  

BBêêlliiaann  nnààoo  ccóó  hhòòaa  hhiiệệpp  cchhii,,  hhaayy  llàà  kkẻẻ  ttiinn  ccóó  pphhầầnn  ggìì  vvớớii  kkẻẻ  

cchhẳẳnngg  ttiinn??......  
1177

BBởởii  vvậậyy  CChhúúaa  pphháánn  rrằằnngg::__HHããyy  rraa  kkhhỏỏii  ggiiữữaa  

cchhúúnngg  nnóó,,  hhããyy  pphhâânn  rrẽẽ  rraa  kkhhỏỏii  cchhúúnngg  nnóó,,__ĐĐừừnngg  đđáá  đđộộnngg  đđếếnn  

đđồồ  ôô  uuếế,,__TThhìì  TTaa  ssẽẽ  ttiiếếpp  nnhhậậnn  ccáácc  nnggưươơii”” (2Cô. 6:14-15, 17). 

““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  bbuuôônngg  tthhaa  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  đđưượợcc  ttựự  ddoo,,  vvậậyy  

hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg,,  cchhớớ  llạạii  đđểể  mmììnnhh  ddưướớii  áácchh  ttôôii  mmọọii  nnữữaa”” (Gal. 
5:1). 
 
Kinh Thánh không cho phép Cơ Đốc Nhân thỏa hiệp, đầu 
hàng mà là phải vững vàng, triệt để trong cuộc chiến cho lẽ 
thật của Đức Chúa Trời: 

““……HHããyy  ttôônn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa,,  llààmm  tthháánnhh  ttrroonngg  llòònngg  



 

mmììnnhh..  HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  ssẵẵnn  ssàànngg  đđểể  ttrrảả  llờờii  mmọọii  kkẻẻ  hhỏỏii  llẽẽ  vvềề  

ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ssoonngg  pphhảảii  hhiiềềnn  hhòòaa  vvàà  kkíínnhh  ssợợ”” 
(1Phi. 3:15). 

““SSoonngg  đđiiềềuu  ttôôii  llààmm,,  ttôôii  ccòònn  llààmm  nnữữaa,,  đđểể  ccấấtt  mmọọii  mmưưuu  ccủủaa  kkẻẻ  

ttììmm  mmưưuu,,  hhầầuu  cchhoo  ttrroonngg  nnhhữữnngg  ssựự  hhọọ  llấấyy  mmàà  kkhhooee  mmììnnhh,,  

cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  ssựự  nnààoo  ttrrỗỗii  hhơơnn  cchhúúnngg  ttôôii  đđưượợcc”” (2Cô. 11:12). 
 
A.. W. Tozer viết như sau: “„ ộ            ẳ          ‟ là 
câu nói cửa miệng của những nhà lãnh đạo chính trị nham 
hiểm, và Satan cũng biết cách làm thế nào để lừa bịp Dân 
Chúa bằng câu „         ụ   ạ                   ‟… Sức 
mạnh nằm bên trong sự hiệp nhất của những yếu tố tương 
đồng, và cũng nằm bên trong sự phân rẽ của những yếu tố dị 
biệt… Mọi người đều mong ước sự hòa bình, nhưng phấn 
hưng chỉ có thể đến sau lưỡi gươm của Đức Chúa  êsus 
Christ”. Đức Chúa  êsus phán: 

““
3344

CChhớớ  ttưưởởnngg  rrằằnngg  TTaa  đđếếnn  đđểể  đđeemm  ssựự  bbììnnhh  aann  cchhoo  tthhếế  ggiiaann;;  

TTaa  đđếếnn,,  kkhhôônngg  pphhảảii  đđeemm  ssựự  bbììnnhh  aann,,  mmàà  llàà  đđeemm  ggưươơmm  ggiiááoo..  
3355

TTaa  đđếếnn  đđểể  pphhâânn  rrẽẽ  ccoonn  ttrraaii  vvớớii  cchhaa,,  ccoonn  ggááii  vvớớii  mmẹẹ,,  ddââuu  vvớớii  

bbàà  ggiiaa;;  
3366

vvàà  nnggưườờii  ttaa  ssẽẽ  ccóó  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh,,  llàà  nnggưườờii  nnhhàà  mmììnnhh”” 
(Ma. 10: 34-36). 
 

IIIIII..  NNGGƯƯỜỜII  HHIIẾẾUU  HHÒÒAA  

  
Ai cũng biết Đức Chúa  êsus là Sứ Giả Bình An từ Thiên 
Thượng, Ngài là Đấng Hiếu Hòa, nhưng chính Ngài lại phán 
những lời lạ lùng ấy! Điều này giúp cho chúng ta biết được 
rằng sự bình an mà Đức Chúa  êsus thiết lập không cùng 
một loại theo quan niệm của thế gian. Sự bình an mà Đức 
Chúa  êsus đem đến cho chúng ta không chỉ có nghĩa là một 
trạng thái không tranh chiến. Sứ mệnh thiêng liêng của Đức 
Chúa  êsus là đem mọi người trở về với Đức Chúa Trời. 
Việc đem nhân loại trở về với Đức Chúa Trời là việc lội 
dòng nước ngược, là làm thay đổi các thứ tự ưu tiên. Đem 
nhân loại trở về với Đức Chúa Trời là giúp cho ““nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  

llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” biết ““tthhaann  kkhhóócc”” cho thân phận mình để trở 
thành ““nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnhhuu  mmìì””, biết ““đđóóii  kkhháátt  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh””, trở 
nên ““hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt””,  và ““ccóó  llòònngg  ttrroonngg  ssạạcchh””. Đem nhân 
loại trở về với Đức Chúa Trời đồng nghĩa với việc chấp nhận 
một cuộc tranh chiến toàn diện và triệt để! Tuy nhiên, đó mới 
là sự vận động chân chính của quá trình dẫn đến hình thành 

con người hiếu hòa, thái độ hiếu hòa: Hòa thuận với Đức 
Chúa Trời, hòa hợp chính trong bản thân, nhiên hâu mới hòa 
bình được với tha nhân. Đức Chúa  êsus là xuất phát điểm 
mà cũng là đích điểm của tiến trình ấy: 

““BBởởii  hhuuyyếếtt  NNggààii  ttrrêênn  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá,,  tthhìì  đđãã  llààmm  nnêênn  hhòòaa  bbììnnhh,,  

kkhhiiếếnn  mmuuôônn  vvậậtt  ddưướớii  đđấấtt  ttrrêênn  ttrrờờii  đđềềuu  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  hhòòaa  

tthhuuậậnn  ccùùnngg  cchhíínnhh  mmììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Côl. 1:20). 
 
Không thể làm một người hiếu hòa khi vấn đề tội lỗi đối với 
Đức Chúa Trời chưa được xử lý xong. Tuy nhiên, không thể 
xử lý được vấn đề tội lỗi đối với Đức Chúa Trời mà không 
thông qua Đức Chúa  êsus: 

““VVìì  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐấấnngg  TTrruunngg  

BBảảoo  ởở  ggiiữữaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  llooààii  nnggưườờii,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt……”” (1Ti. 2:5). 

““VVảả,,  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccũũnngg  vvìì  ttộộii  llỗỗii  cchhịịuu  cchhếếtt  mmộộtt  llầầnn,,  llàà  ĐĐấấnngg  

ccôônngg  bbììnnhh  tthhaayy  cchhoo  kkẻẻ  kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  đđểể  ddẫẫnn  cchhúúnngg  ttaa  đđếếnn  

ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii……”” (1Phi. 3:18). 

““VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  tthhìì  đđưượợcc  

hhòòaa  tthhuuậậnn  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 5:1). 
 
Trạng thái nội tại của con người khi chưa tiếp nhận sự cứu rỗi 
trong và qua Đức Chúa  êsus là trạng thái tự tranh chiến giữa 
các yếu tố xung khắc nhau trong lý trí, ý chí, và tình cảm. Sự 
bình an với Đức Chúa Trời sẽ thay đổi nhân sinh quan, thế 
giới quan, và phương pháp luận của mỗi người đã từng một 
thời bị cầm tù trong sự lừa dối của kẻ thù thuộc linh là tư dục, 
thế gian, và ma quỉ. Sự bình an ấy có tác dụng khai phóng 
viễn cảnh của chúng ta. Một người sau khi thiết lập trở lại 
quan hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận sự cứu 
rỗi trong và qua Đức Chúa  êsus vẫn mang tên gọi cũ, vẫn 
còn thân xác cũ, nhưng lại là một con người đã được đổi mới 
về bản chất và trong các mối quan hệ; và mọi sự trở nên hòa 
hợp trong họ: 

““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  

mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  ccũũ  đđãã  qquuaa  đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii”” 
(2Cô. 5:17). 

““SSựự  bbììnnhh  aann  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvưượợtt  qquuáá  mmọọii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt,,  

ssẽẽ  ggiiữữ  ggììnn  llòònngg  vvàà  ýý  ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt”” (Phil. 4:17). 

 
Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là ““hhããyy  ccầầuu  ssựự  bbììnnhh  aann  vvớớii  

mmọọii  nnggưườờii”” (Côl. 3:15), thế nhưng sự bình an thể hiện qua 
thái độ hiếu hòa chân chính chỉ có thể có trong đời sống công 
nghĩa của những con người đã được xưng công nghĩa bởi Ân 
Điển của Đức Chúa Trời: 

““VVảả,,  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,  

cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnààoo  llààmm  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy”” (Gia. 3:18). 

““MMọọii  đđiiềềuu  đđóó  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  NNggààii  đđãã  llààmm  cchhoo  

cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  đđưượợcc  hhòòaa  tthhuuậậnn  llạạii  ccùùnngg  NNggààii,,  

vvàà  đđãã  ggiiaaoo  cchhứứcc  vvụụ  ggiiảảnngg  hhòòaa  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa”” (2Cô. 5:18). 
 

““CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” có hai nghĩa: (1) Nghĩa xác lập: 
Được tái sanh bởi Đức Chúa Trời, và (2) Nghĩa thể hiện: 
Sống đời sống tái sanh. Theo phương diện thứ nhất, chỉ có 
trở thành con cái của Đức Chúa Trời bằng việc tiếp nhận sự 
cứu rỗi trong và qua Đức Chúa  êsus người ta mới có thể trở 
nên ““kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  hhòòaa  tthhuuậậnn””.. Theo phương diện thứ 
hai, ““kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  hhòòaa  tthhuuậậnn”” xác lập được chức phận 
con Đức Chúa Trời của mình trong thực tế cuộc sống bằng 
đời sống hiếu hòa. Trong lời dạy ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llààmm  

cchhoo  nnggưườờii  hhòòaa  tthhuuậậnn,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  ggọọii  llàà  ccoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””, 
từ liệu “con” (Gk. huios) nhấn mạnh đến địa vị cao trọng 
được thể hiện ra trong đời sống thực tiễn. ““ĐĐưượợcc  ggọọii  llàà  ccoonn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” tức là được nhìn nhận qua thực tế rằng đã 
có được sự bình an thật mà Đức Chúa Trời trao ban trong và 
qua Đức Chúa  êsus, có sự bình an bản thân của một đời 
sống tái sanh, và có sự bình an với tha nhân trong chức vụ 
giảng hòa bằng Tin Lành Cứu Rỗi: ““CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 
phải sống rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi họ ““rraa  kkhhỏỏii  

nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnớớii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  NNggààii”” (1Phi. 2:9). 
Họ là ““kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  hhòòaa  tthhuuậậnn”” chứ không còn là 
người thỏa hiệp, đầu hàng, hay gieo bất hòa vì lợi ích ích kỷ 
nữa. 


