
 

 
 

(Ma. 5:8) 

 
““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  llòònngg  ttrroonngg  ssạạcchh,,    

vvìì  ssẽẽ  tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Ma. 5:8). 

 
 
Billy Graham có lần đã nói nhƣ thế này: “Tất cả chúng ta đều 
phải chịu khổ vì một chứng bệnh chung trên toàn thế giới. 
Nan đề chính của thế giới không phải là vấn đề chủng tộc. 
Nan đề chính của thế giới không phải là vấn đề chiến tranh. 
Nan đề chính của cả thế giới này là vấn đề sự bệnh hoạn của 
tấm lòng”. Kinh Thánh tuyên cáo vấn đề ấy một cách tỏ 
tƣờng và đầy nghiêm túc: 

““
99
LLòònngg  nnggưườờii  ttaa  llàà  ddốốii  ttrráá  hhơơnn  mmọọii  vvậậtt,,  vvàà  rrấấtt  xxấấuu  xxaa::  AAii  ccóó  

tthhểể  bbiiếếtt  đđưượợcc??  
1100

TTaa,,  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  ddòò  xxéétt  ttrroonngg  ttrríí,,  tthhửử  

nngghhiiệệmm  ttrroonngg  llòònngg,,  bbááoo  cchhoo  mmỗỗii  nnggưườờii  ttùùyy  đđưườờnngg  hhọọ  đđii,,  ttùùyy  

kkếếtt  qquuảả  ccủủaa  vviiệệcc  hhọọ  llààmm”” (Giê. 17:9-10). 

 

MMỘỘTT  TTHHỰỰCC  TTRRẠẠNNGG  

Về nguyên tắc cũng nhƣ theo thực tế, điều gay go là ở chỗ 
tấm lòng của con ngƣời đều đã bại hoại theo những chừng 
mực nhất định nào đó. Mỗi một ngƣời chúng ta đều bị lúng 
túng trong một sự mâu thuẫn muôn thuở giữa việc toàn tâm, 
toàn trí theo Chúa với việc thỏa mãn các sự đòi hỏi tự nhiên 
của con ngƣời chúng ta. Cuộc tranh chiến giữa hai con 
đƣờng ấy đƣợc Sứ Đồ Phaolô xác nhận: 

““
1188

VVảả,,  ttôôii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  llàànnhh  cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  ttôôii  đđââuu,,  nngghhĩĩaa  llàà  ttrroonngg  

xxáácc  tthhịịtt  ttôôii,,  bbởởii  ttôôii  ccóó  mmuuốốnn  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ccóó  

qquuyyềềnn  llààmm  ttrrọọnn..  
1199

VVìì  ttôôii  kkhhôônngg  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh  mmììnnhh  mmuuốốnn,,  

nnhhưưnngg  llààmm  đđiiềềuu  ddữữ  mmììnnhh  kkhhôônngg  mmuuốốnn..  
2200

VVíí  bbằằnngg  ttôôii  llààmm  đđiiềềuu  

mmììnnhh  kkhhôônngg  mmuuốốnn,,  ấấyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  llààmm  đđiiềềuu  đđóó  nnữữaa,,  

nnhhưưnngg  llàà  ttộộii  llỗỗii  ởở  ttrroonngg  ttôôii  vvậậyy..  
2211

VVậậyy  ttôôii  tthhấấyy  ccóó  lluuậậtt  nnààyy  ởở  

ttrroonngg  ttôôii::  KKhhii  ttôôii  mmuuốốnn  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh,,  tthhìì  đđiiềềuu  ddữữ  ddíínnhh  ddấấpp  

tthheeoo  ttôôii”” (Rô. 7:18-21). 

Chúng ta phải biết rõ và phải nhìn nhận một thực trạng là sức 
mạnh của tội lỗi vẫn còn hiện hữu trong con ngƣời chúng ta. 

Chúng ta phải nhìn nhận rằng sự hoành hành của tội lỗi trong 
xác thịt của chúng ta đã làm lu mờ hình ảnh của Cứu Chúa 
mà chúng ta vốn đã nhận đƣợc khi tiếp nhận sự cứu rỗi của 
Ngài. Chúng ta phải thành thật ngay với chính mình để quay 
lại trong sự nƣơng cậy: 

““
2244

KKhhốốnn  nnạạnn  cchhoo  ttôôii!!  AAii  ssẽẽ  ccứứuu  ttôôii  tthhooáátt  kkhhỏỏii  tthhâânn  tthhểể  hhaayy  

cchhếếtt  nnầầyy??  
2255

CCảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa!!”” (Rô. 7:24-25). 

MMỘỘTT  SSỰỰ  KKÊÊUU  GGỌỌII  

Trong “Bài Giảng Trên Núi”, Đức Chúa Jêsus đã đề cập đến 
một nguyên lý chi phối toàn bộ đời sống chúng ta: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  llòònngg  ttrroonngg  ssạạcchh,,  vvìì  ssẽẽ  tthhấấyy  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii”” (Ma. 5:8). 

Dầu rằng chỉ là một lời dạy ngắn gọn nhƣng đây chính là tấm 
bản đồ chỉ đƣờng cho Cơ Đốc Nhân đi đến với lời hứa về 
cuộc hạnh ngộ riêng tƣ với Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi ở đây 
là sự kêu gọi về tấm lòng trong sạch. Lời phán này của Đức 
Chúa Jêsus cho thấy rằng tấm lòng của chúng ta trƣớc mặt 
Đức Chúa Trời có vai trò quan trọng quyết định. Trong 
cƣơng vị là tín hữu của Đức Chúa Trời, ƣu tiên hàng đầu của 
chúng ta là phải giữ cho đƣợc một tấm lòng trong sạch đối 
với Ngài. Đức Chúa Trời quan tâm một cách đặc biệt đến 
tình trạng của tấm lòng chúng ta; Đối với Ngài, mọi sự khác 
đều kém quan trọng hơn: 

““NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn  ccùùnngg  SSaammuuêênn  rrằằnngg::  CChhớớ  xxeemm  vvềề  

bbộộ  ddạạnngg  vvàà  hhììnnhh  vvóócc  ccaaoo  llớớnn  ccủủaa  nnóó,,  vvìì  TTaa  đđãã  bbỏỏ  nnóó..  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa  cchhẳẳnngg  xxeemm  đđiiềềuu  ggìì  llooààii  nnggưườờii  xxeemm;;  llooààii  nnggưườờii  xxeemm  

bbềề  nnggooààii,,  nnhhưưnngg  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  nnhhììnn  tthhấấyy  ttrroonngg  llòònngg”” (1Sa. 
16:7). 

Đức Chúa Trời bỏ qua ngoại hình của một ngƣời, và ngoại 
hiện của hành vi ngƣời ấy để nắm bắt thẳng vào vấn đề 
chính: Đó là tình trạng của tấm lòng: 

““CCáácc  đđưườờnngg  llốốii  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  đđềềuu  cchhíínnhh  đđáánngg  tthheeoo  mmắắtt  

hhọọ;;__SSoonngg  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ccâânn  nnhhắắcc  ccááii  llòònngg”” (Châm. 21:2). 

Đức Chúa Trời “cân nhắc” (Hb. takan) tức là Ngài xem xét 
và đánh giá xem có phù hợp theo ý chỉ đời đời và các chuẩn 
mực thiện hảo của Ngài hay không. Từ thời Cựu Ƣớc, Đức 

Chúa Trời đã luôn luôn nêu cao vấn đề thái độ công chính 
của tấm lòng. Đavít tỏ ra thấu đáo về mối quan tâm ấy của 
Đức Chúa Trời khi ông dâng lời cầu nguyện cho Salômôn có 
đƣợc “một tấm lòng trọn vẹn”: 

““TTôôii  xxiinn  CChhúúaa  hhããyy  bbaann  cchhoo  SSaallôômmôônn,,  ccoonn  ttrraaii  ttôôii,,  mmộộtt  ttấấmm  

llòònngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  đđểể  ggììnn  ggiiữữ  ccáácc  đđiiềềuu  rrăănn,,  cchhứứnngg  ccớớ,,  vvàà  lluuậậtt  llệệ  

ccủủaa  CChhúúaa,,  ccùùnngg  llààmm  cchhoo  ccáácc  ccôônngg  vviiệệcc  nnầầyy,,  xxââyy  ccấấtt  ccááii  đđềềnn  

mmàà  ttôôii  đđãã  ssắắmm  ssửửaa  ttààii  lliiệệuu  cchhoo”” (1Sử. 29:19). 

Tấm lòng quan trọng vì trạng thái của tấm lòng sẽ qui định 
địa vị của một ngƣời trƣớc mặt Đức Chúa Trời. Nói cách 
khác, khi tấm lòng không biết ““đđóóii  kkhháátt  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh”” (Ma. 
5:7), tức không có khát vọng về Chúa, ngƣời ta sẽ bị điều ác 
cuốn hút mất: 

““RRôôbbôôaamm  llààmm  đđiiềềuu  áácc,,  vvìì  kkhhôônngg  rrắắpp  llòònngg  ttììmm  ccầầuu  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa”” (2Sử. 12:14). 

Nhƣ vậy, chúng ta cần phải học cho biết khi Đức Chúa Jêsus 
phán về vấn đề tấm lòng “trong sạch”. Sự trong sạch mà 
Ngài đòi hỏi có nghĩa nhƣ thế nào? Phải chăng “trong sạch” 
là “hoàn hảo”, hay “vô nhiễm”? Và, nếu quả thật sự “trong 
sạch” mà Đức Chúa Jêsus dạy ở đây có nghĩa nhƣ thế thì tất 
cả chúng ta đều bị nguy to! 

“Trong sạch” đƣợc dịch từ katharos là một từ liệu Hylạp. Từ 
liệu này có nghĩa là “làm cho trở nên thanh khiết bằng cách 
tẩy rửa cho sạch”. Sự “trong sạch” nói về việc tẩy rửa cho 
tâm trí, ý chí, và tình cảm khỏi các sự ô uế; nhiên hậu, đem 
đặt dƣới và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời: 

““SSựự  ttiinn  đđạạoo  tthhaannhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  vvếếtt,,  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà::  TThhăămm  vviiếếnngg  kkẻẻ  mmồồ  ccôôii,,  nnggưườờii  ggóóaa  bbụụaa  

ttrroonngg  ccơơnn  kkhhốốnn  kkhhóó  ccủủaa  hhọọ,,  vvàà  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh  cchhoo  kkhhỏỏii  ssựự  ôô  uuếế  

ccủủaa  tthhếế  ggiiaann”” (Gia. 1:27). 

Lòng “trong sạch” là tấm lòng đƣợc tẩy rửa cho khỏi sự chi 
phối của một tâm trí mê muội bởi tri thức ngụy xƣng, một ý 
chí ngoan cố, và một tình cảm không trong sáng. Khi Kinh 
Thánh Cựu Ƣớc nói về tấm lòng, cả ba lĩnh vực tâm trí, ý chí, 
và tình cảm đều đƣợc bao gồm trong đó: 

““KKhháá  ccẩẩnn  tthhậậnn  ggiiữữ  ttấấmm  llòònngg  ccủủaa  ccoonn  hhơơnn  hhếếtt,,__VVìì  ccáácc  nngguuồồnn  

ssựự  ssốốnngg  ddoo  nnơơii  nnóó  mmàà  rraa”” (Châm. 4:23). 



 

Tƣơng tự nhƣ vậy, Kinh Thánh Tân Ƣớc cũng gồm tóm ba 
lĩnh vực ấy trong phạm trù “tấm lòng”: 

““VVìì  ttừừ  nnơơii  llòònngg  mmàà  rraa  nnhhữữnngg  áácc  ttưưởởnngg,,  nnhhữữnngg  ttộộii  ggiiếếtt  nnggưườờii,,  

ttàà  ddââmm,,  ddââmm  ddụụcc,,  ttrrộộmm  ccưướớpp,,  llààmm  cchhứứnngg  ddốốii,,  vvàà  llộộnngg  nnggôônn”” 
(Ma. 15:19). 

“Tấm lòng” gồm luôn cả tâm trí và ý chí chứ không phải chỉ 
có tình cảm. Tấm lòng của một ngƣời sẽ qui định toàn bộ 
hành vi của ngƣời ấy. Hiển nhiên là khi Đức Chúa Jêsus 
phán dạy về “lòng trong sạch”, Ngài kêu gọi về động cơ 
trong sạch cho hành vi chứ không phải chỉ là sự xúc cảm của 
nội tâm, Ngài kêu gọi về hành động chứ không phải chỉ là sự 
cảm động: 

““
77
VVậậyy,,  hhããyy  pphhụụcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  hhããyy  cchhốốnngg  ttrrảả  MMaa  QQuuỉỉ,,  tthhìì  

nnóó  ssẽẽ  lláánnhh  xxaa  aannhh  eemm..  
88
HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  NNggààii  

ssẽẽ  đđếếnn  ggầầnn  aannhh  eemm..  HHỡỡii  kkẻẻ  ccóó  ttộộii,,  hhããyy  llaauu  ttaayy  mmììnnhh,,  ccóó  aaii  hhaaii  

llòònngg,,  hhããyy  llààmm  ssạạcchh  llòònngg  đđii;;  
99
hhããyy  ccảảmm  bbiiếếtt  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  mmììnnhh,,  

hhããyy  đđaauu  tthhưươơnngg  kkhhóócc  llóócc;;  hhããyy  đđổổii  ccưườờii  rraa  kkhhóócc,,  đđổổii  vvuuii  rraa  

bbuuồồnn..  
1100

HHããyy  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  

nnhhắắcc  aannhh  eemm  llêênn”” (Gia. 4:7-10). 

MỘT TƢƠNG LAI 

Theo lời phán dạy này của Đức Chúa Jêsus, lý do duy nhất 
khiến chúng ta phải có cho đƣợc ““llòònngg  ttrroonngg  ssạạcchh”” là để 

““tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””. Theo cách diễn đạt dƣới ngòi bút 
của Sứ Đồ Giacơ, “Thấy Đức Chúa Trời” là đƣợc Ngài đến 
gần, và để đƣợc Ngài “đến gần” Cơ Đốc Nhân phải chủ 
động đến gần Ngài. Tuy nhiên, “thấy” phải đƣợc hiểu nhƣ 
thế nào cho đúng theo ý chỉ Thiên Thƣợng là một vấn đề 
quan trọng. 

Bà Helen Keller vừa mù, vừa điếc. Một ngày kia, có ngƣời tỏ 
ra thấu cảm hoàn cảnh của bà và đã nói nhƣ thế này: “Bà ơi, 
vừa mù lại vừa điếc quả thật là quá khủng khiếp nhỉ?”. Helen 
Keller đã làm cho mọi ngƣời phải kinh ngạc đến sửng sốt khi 
câu trả lời của bà nhƣ sau: “Thà tôi mù mà thấy đƣợc bằng 
tấm lòng của mình còn hơn là sáng cả hai mắt nhƣng lại 
chẳng thấy gì hết!”. Một sự thật hiển nhiên là ngƣời ta có thể 
“thấy” bằng tấm lòng của mình trên những phƣơng diện nào 
đó. 

Một khi Đức Chúa Jêsus đã phán rằng ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

ccóó  llòònngg  ttrroonngg  ssạạcchh,,  vvìì  ssẽẽ  tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” thì có nghĩa là 
nếu tấm lòng càng đƣợc trong sạch, ngƣời ta sẽ càng nhìn 
thấy Đức Chúa Trời rõ hơn! Khi một ngƣời càng ““đđóóii  kkhháátt  

ssựự  ccôônngg  bbììnnhh””, ngƣời ấy sẽ càng ““đđưượợcc  nnoo  đđủủ”” (Ma. 5:7). 
Một khi tấm lòng càng xu hƣớng về Đức Chúa Trời thì càng 
đƣợc những sự thuộc về Đức Chúa Trời cuốn hút; ngƣời ta 
càng ít bị chi phối, xao lãng bởi các sự khác; họ đơn thuần 
hơn, chân thành hơn trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời; 
tấm lòng của họ trở nên thuần thành với Đức Chúa Trời hơn 
vì chỉ có sự khát khao Đức Chúa Trời là mãnh liệt hơn hết 
trong lòng họ mà thôi.  

Một khi tấm lòng của chúng ta càng trở nên “trong sạch”, Lời 
Chúa càng đƣợc khắc ghi sâu đậm trong lòng chúng ta. Khi 
đƣợc Lời Đức Chúa Trời đáp đậu trong tấm lòng, chúng ta 
luôn nhận ra đƣợc ý muốn, tình yêu thƣơng, và khải tƣợng 
mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình: 

““NNgguuyyềềnn  xxiinn  LLờờii  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ởở  đđầầyy  ttrroonngg  llòònngg  aannhh  eemm,,  

vvàà  aannhh  eemm  ddưư  ddậậtt  mmọọii  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann..  HHããyy  ddùùnngg  nnhhữữnngg  ccaa  

vvịịnnhh,,  tthhơơ  tthháánnhh,,  bbààii  hháátt  tthhiiêênngg  lliiêênngg  mmàà  ddạạyy  vvàà  kkhhuuyyêênn  nnhhaauu,,  

vvìì  đđưượợcc  đđầầyy  ơơnn  NNggààii  nnêênn  hhããyy  hhếếtt  llòònngg  hháátt  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii”” (Côl. 3:16). 

Chúng ta chẳng những đƣợc sống vui thỏa mà còn đƣợc chia 
sẻ sự vinh hiển của Cứu Chúa chúng ta, sống bày tỏ Ngài 
qua đời sống chúng ta nữa. Một khi lòng chúng ta trong sạch, 
chúng ta có năng lực cảm thụ cao độ các giá trị mà Ngài 
quan tâm. Các thuộc tính vinh hiển của Đức Chúa Trời đƣợc 
Ngài bày tỏ khi chúng ta đến gần Ngài sẽ đƣợc chúng ta thực 
hành bởi sự ban quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự vinh 
hiển của Đức Chúa Trời sẽ đƣợc tha nhân nhận ra ngay trên 
đời sống chúng ta: 

““CChhúúnngg  ttaa  aaii  nnấấyy  đđềềuu  đđểể  mmặặtt  ttrrầầnn  mmàà  nnhhììnn  xxeemm  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  

CChhúúaa  nnhhưư  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  tthhìì  hhóóaa  nnêênn  ccũũnngg  mmộộtt  ảảnnhh  ttưượợnngg  

NNggààii,,  ttừừ  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuaa  vviinnhh  hhiiểểnn,,  nnhhưư  bbởởii  CChhúúaa,,  llàà  TThháánnhh  

LLiinnhh”” (2Cô. 3:18). 

Tuy nhiên, đỉnh cao của cuộc hạnh ngộ giữa ngƣời “có lòng 
trong sạch” với Đức Chúa Trời là thuộc về tƣơng lai, khi họ 
đƣợc đối diện Đức Chúa Trời trong thân thể mới! Chúng ta 
chƣa biết đƣợc một cách đầy đủ lắm về ngày phƣớc hạnh ấy, 
nhƣng chúng ta có thể chắc chắn là trong nháy mắt, ngay vào 

tích tắc đầu tiên đƣợc đối diện Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ 
tận hƣởng một niềm vui mà cả đời này gộp lại cũng không 
bằng. Chúng ta sẽ đƣợc quyến rũ đến ngất ngây bởi sự vinh 
hiển của Ngài. Kinh Thánh luôn dạy cho chúng ta rằng niềm  
khát khao “thấy Đức Chúa Trời” là đỉnh cao của sự trông 
cậy. “Thấy Đức Chúa Trời” là một quá trình tiệm tiến trong 
đời sống Cơ Đốc Nhân; là niềm tin và lẽ sống của những 
ngƣời “có lòng trong sạch” theo nghĩa hợp Kinh Thánh: 

““
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CCòònn  ttôôii,,  ttôôii  bbiiếếtt  rrằằnngg  ĐĐấấnngg  CCứứuu  CChhuuộộcc  ttôôii  vvẫẫnn  ssốốnngg,,__ĐĐếếnn  

llúúcc  ccuuốốii  ccùùnngg  NNggààii  ssẽẽ  đđứứnngg  ttrrêênn  đđấấtt..__
2266

SSaauu  kkhhii  ddaa  ttôôii,,  ttứứcc  xxáácc  

tthhịịtt  nnầầyy,,  đđãã  bbịị  ttaann  nnáátt,,__BBấấyy  ggiiờờ  nnggooààii  xxáácc  tthhịịtt  ttôôii  ssẽẽ  xxeemm  tthhấấyy  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;__
2277

CChháánnhh  ttôôii  ssẽẽ  tthhấấyy  NNggààii,,__MMắắtt  ttôôii  ssẽẽ  nnhhììnn  

xxeemm  NNggààii,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  kkẻẻ  kkhháácc,,__LLòònngg  ttôôii  hhaaoo  mmòònn  ttrroonngg  

mmììnnhh  ttôôii””  (Gióp 19:25-27). 

 

“Ngƣời có lòng trong sạch” là một nhân chủng hiếm hoi 
trong xã hội loài ngƣời thời hiện đại, nhƣng họ không thể bị 
tiệt chủng đƣợc bất chấp mọi nổ lực diệt chủng của Satan và 
các quỉ sứ của nó! Tính hiếm hoi có thể nhận ra ngay giữa 
vòng các Hội Thánh Địa Phƣơng của Đức Chúa Trời! Thực 
tế hiển nhiên là chúng ta dễ thất vọng khi khó tìm thấy đƣợc 
giữa vòng Dân Sự Đức Chúa Trời những ngƣời có tâm tình 
đơn thuần, có đời sống thành tâm tận hiến cho Ngài. Tuy 
nhiên, phƣơng tiến triển của Hội Thánh của Đức Chúa Trời 
là xu thế tất yếu vì ““CCáácc  ccửửaa  ÂÂmm  PPhhủủ  cchhẳẳnngg  tthhắắnngg  đđưượợcc  HHộộii  

đđóó”” (Ma. 16:18)! Điều mà Đức Chúa Trời muốn đối với mỗi 
ngƣời chúng ta là chúng ta ““
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HHããyy  ccảảmm  bbiiếếtt  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  

mmììnnhh,,  hhããyy  đđaauu  tthhưươơnngg  kkhhóócc  llóócc;;  hhããyy  đđổổii  ccưườờii  rraa  kkhhóócc,,  đđổổii  vvuuii  

rraa  bbuuồồnn..  
1100

HHããyy  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  

nnhhắắcc  aannhh  eemm  llêênn”” (Gia. 4:7-10). Đức Chúa Trời muốn chúng 
ta đến với Ngài, và cách để làm đƣợc việc ấy không phải là lý 
sự mà là tâm sự với Ngài: 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ôôii!!  HHããyy  ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  ttôôii  mmộộtt  llòònngg  ttrroonngg  

ssạạcchh,,__VVàà  llààmm  cchhoo  mmớớii  llạạii  ttrroonngg  ttôôii  mmộộtt  tthhầầnn  lliinnhh  nnggaayy  

tthhẳẳnngg”” (Thi. 51:10). 

 


