
 

 
 
 

(Ma. 5:5) 

 
““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnhhuu  mmìì  vvìì  ssẽẽ  hhưưởởnngg  đđưượợcc  đđấấtt””  

Từ liệu “nhu mì” thường được dùng để nói về những người khiêm 
nhường và đức khiêm nhường. Trong xã hội ngày nay, khái niệm 
“nhu mì” bao giờ cũng khiến cho người ta liên tưởng đến sự “dịu 
dàng”, “hòa nhã”, và cho rằng cứ được như thế là “khiêm nhường”. 
“Nhu mì” hay “khiêm nhường” theo cách hiểu hiện nay luôn luôn 
chứa đựng tính chất “yếu đuối”, và đó là một cách hiểu không hợp 
Kinh Thánh. Một lần nữa, chúng sẽ nhận thấy được rằng lời giảng 
về “Các Phước Lành” của Đức Chúa Jêsus trong “Bài Giảng Trên 
Núi” hoàn toàn trái với sự suy nghĩ của người đời. Đức Chúa Jêsus 
phán: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnhhuu  mmìì  vvìì  ssẽẽ  hhưưởởnngg  đđưượợcc  đđấấtt”” (Ma. 5:5). 

Đây không phải chỉ là một loại “lời hay ý đẹp” của người đời mà là 
yêu cầu Thiên Thượng của Đức Chúa Trời. Lời này là lời phán của 
Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Chúa Jêsus chứ không phải chỉ là 
sự dạy dỗ thuần túy của loài người. Ý chỉ Thiên Thượng được bày 
tỏ không phải để cho người ta suy diễn tùy tiện và lựa chọn tùy ý. 
Lời Chúa phải được hiểu theo Ý Chúa đã được khải thị một cách vô 
ngộ và bất bại trong Kinh Thánh. Ai muốn được hưởng phước 
Thiên Thượng phải để cho Ân Điển Thiên Thượng hành động 
trong đời sống qua việc học và làm theo Lời Đức Chúa Trời một 
cách thành tâm. 

I.  “PHƯỚC CHO NHỮNG KẺ NHU MÌ” 

Theo lời phán này của Đức Chúa Jêsus, thế giới này sẽ được 
chinh phục bởi những người nhu mì, những ai nhu mì giữa 
vòng mọi dân tộc sẽ được trao cho quyền sở hữu cả thế gian 
này. Quả thật là bất ngờ! Người đời trải qua mọi thời đại vẫn 
cậy ở sức mạnh, quyền thế, năng lực để tranh đoạt ảnh hưởng, 
để lấn lướt trên đồng loại mình, để khống chế, để cai trị, để cầm 
quyền,… Lịch sử nhân loại được dệt bằng một chuỗi dài những 
cuộc chiến tranh. Thân sử của từng đời người, khi nhìn lại cũng 
thấy lắm điều lo toan, tính toán, giành giật. Các hoạt động trong 
xã hội loài người thật rất phong phú và đa dạng, không thể đếm 
hết được. Tuy nhiên, trên một phương diện, người ta dễ dàng 
nhận thấy rằng mọi sự trong đời sống con người nhìn chung 
chủ yếu thuộc về hai mối: “Danh” và “Lợi”. Vì “danh” mà đấu, 

vì “lợi” nên tranh; đấu tranh diễn biến tạo ra “thành”, “bại”. 
“Thành” khiến cho có kẻ cười, “bại” khiến cho có người khóc. 
“Khóc”, “cười” làm nên cuộc sống muôn mặt và chóng mặt! 
Mọi sự trong sinh hoạt xã hội loài người đều gồm trong hai mối 
ấy. Thế mà Đấng Sáng Tạo Và Tể Trị trong thân vị Đức Chúa 
Jêsus lại khẳng định rằng quyền cai trị tối hậu trên thế gian này 
thuộc về tất cả những ai khiêm nhường! Theo sự khải thị này 
của Kinh Thánh, có vẻ như nhân loại đang lạc đường, vì hiển 
nhiên là sự dạy dỗ của Kinh Thánh trái ngược với sự dạy dỗ của 
thế gian: Trong khi sự khôn ngoan đời này dạy rằng phải “hống 
hách”, thì khi Kinh Thánh dạy rằng phải “khiêm hòa”; trong khi 
sự khôn ngoan đời này dạy rằng phải “tranh đọat”, thì khi Kinh 
Thánh dạy rằng phải “nhường nhịn”; trong khi sự khôn ngoan 
đời này dạy rằng muốn thống lĩnh thì phải “áp chế”, “phô 
trương”, “cưỡng đoạt” thì Kinh Thánh khải thị rằng những kẻ 
khiêm nhường sẽ đồng trị đời đời trên thế gian dưới vương 
quyền đời đời của Đức Chúa Trời: 

““VVìì  nnggưươơii  đđãã  ggiiữữ  llờờii  nnhhịịnn  nnhhụụcc  TTaa,,  TTaa  ccũũnngg  ssẽẽ  ggiiữữ  nnggưươơii  kkhhỏỏii  

ggiiờờ  tthhửử  tthháácchh,,  llàà  ggiiờờ  ssẽẽ  đđếếnn  ttrroonngg  kkhhắắpp  tthhếế  ggiiaann,,  đđặặnngg  tthhửử  

nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  ttrrêênn  đđấấtt”” (Khải. 3:10). 

““
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KKẻẻ  nnààoo  tthhắắnngg,,  vvàà  ggiiữữ  ccáácc  vviiệệcc  ccủủaa  TTaa  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg,,  TTaa  ssẽẽ  

bbaann  cchhoo  qquuyyềềnn  ttrrịị  ccáácc  nnưướớcc::  
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KKẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ccaaii  ttrrịị  bbằằnngg  mmộộtt  ccââyy  ggậậyy  

ssắắtt,,  vvàà  ssẽẽ  pphháá  ttaann  ccáácc  nnưướớcc  nnhhưư  đđồồ  ggốốmm,,  kkhháácc  nnààoo  cchhíínnhh  TTaa  đđãã  

nnhhậậnn  qquuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  đđóó  nnơơii  CChhaa  TTaa..  
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TTaa  ssẽẽ  cchhoo  kkẻẻ  ấấyy  nnggôôii  ssaaoo  

mmaaii..  
2299

AAii  ccóó  ttaaii,,  hhããyy  nngghhee  llờờii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  pphháánn  ccùùnngg  ccáácc  

HHộộii  TThháánnhh”” (Khải. 2:26-29). 

Bạo lực chỉ làm nên quyền lực nhất thời, đức khiêm nhường 
theo sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời ban cho người tin Ngài 
quyền lực đời đời từ chính tay Ngài. 

Đức khiêm nhường có một vai trò nổi bật trong các sự dạy dỗ 
của Kinh Thánh. Trong mọi mối quan hệ xã hội, Cơ Đốc Nhân 
được đòi hỏi phải tuyệt đối khiêm nhường: 

““
11
HHããyy  nnhhắắcc  llạạii  cchhoo  ccáácc  ttíínn  đđồồ  pphhảảii  vvâânngg  pphhụụcc  nnhhữữnngg    bbậậcc  ccầầmm  

qquuyyềềnn  cchhấấpp  cchháánnhh,,  pphhảảii  vvâânngg  llờờii  ccáácc  bbậậcc  ấấyy,,  ssẵẵnn  ssàànngg  llààmm  mmọọii  

vviiệệcc  llàànnhh,,  
22
cchhớớ  nnóóii  xxấấuu  aaii,,  cchhớớ  ttrraannhh  ccạạnnhh,,  hhããyy  dduunngg  tthhứứ,,  đđốốii  vvớớii  

mmọọii  nnggưườờii  pphhảảii  ttỏỏ  rraa  mmộộtt  ccáácchh  mmềềmm  mmạạii  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Tít 3:1-2). 

Đức khiêm nhường là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi mối quan hệ 
trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Giữa vô vàn bất cập của 
các mối quan hệ nhiều chiều trong Hội Thánh, đức khiêm 
nhường phải hiện diện; điều đó phải là một trong các nguyên 
tắc nền tảng cho mối thông công Cơ Đốc giữa vòng những 
người đã được cứu: 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttììnnhh  ccờờ  pphhạạmm  llỗỗii  ggìì,,  aannhh  eemm  

llàà  kkẻẻ  ccóó  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  mmềềmm  mmạạii  mmàà  ssửửaa  hhọọ  llạạii;;  

cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  llạạii  pphhảảii  ggiiữữ,,  ee  ccũũnngg  bbịị  ddỗỗ  ddàànnhh  cchhăănngg”” 
(Gal. 6:1). 

Nguyên tắc căn bản cho sự ứng sử của người hầu việc Đức 
Chúa Trời cũng là đức khiêm nhường: 

““
2244

VVảả,,  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  CChhúúaa  kkhhôônngg  nnêênn  ưưaa  ssựự  ttrraannhh  ccạạnnhh;;  nnhhưưnngg  

pphhảảii  ởở  ttửử  ttếế  vvớớii  mmọọii  nnggưườờii,,  ccóó  ttààii  ddạạyy  ddỗỗ,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  
2255
ddùùnngg  ccáácchh  

mmềềmm  mmạạii  mmàà  ssửửaa  ddạạyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhốốnngg  ttrrảả,,  mmoonngg  rrằằnngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann  cchhoo  hhọọ  ssựự  ăănn  nnăănn  đđểể  nnhhììnn  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  
2266

vvàà  hhọọ  

ttỉỉnnhh  nnggộộ  mmàà  ggỡỡ  mmììnnhh  kkhhỏỏii  llưướớii  mmaa  qquuỉỉ,,  vvìì  đđãã  bbịị  mmaa  qquuỉỉ  bbắắtt  llấấyy  

đđặặnngg  llààmm  tthheeoo  ýý  nnóó”” (2Ti. 2:24-26). 

Nói chung, đức khiêm nhường là điều kiện không thể thiếu đối 
với tất cả những ai thực tâm tin theo Đức Chúa Jêsus. Có đức 
khiêm nhường người ta mới có thể tiếp nhận Lời Chúa vào lòng 
mình một cách phải lẽ, nhiên hậu đời sống họ mới được biến 
đổi phù hợp theo ý muốn Đức Chúa Trời: 

““VVậậyy,,  hhããyy  bbỏỏ  đđii  mmọọii  đđiiềềuu  ôô  uuếế  vvàà  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc  ccòònn  llạạii,,  đđeemm  

llòònngg  nnhhuu  mmìì  nnhhậậnn  llấấyy  llờờii  đđãã  ttrrồồnngg  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  llàà  llờờii  ccứứuu  đđưượợcc  

lliinnhh  hhồồnn  ccủủaa  aannhh  eemm”” (Gia. 1:21). 

II.  “…VÌ SẼ HƯỞNG ĐƯỢC ĐẤT” 

Muốn nắm vững thế nào là “khiêm nhường”, chúng t a cần phải 
biết thế nào không phải là “khiêm nhường”. “Khiêm nhường” 
hiểu theo nghĩa Kinh Thánh không phải là một đức tính tự 
nhiên theo bản tính của con người. “Khiêm nhường” không bao 
giờ đồng nghĩa với “yếu đuối”, “nhút nhát”. “Khiêm nhường” 
hoàn toàn khác với “lẩn tránh”, “che dấu” cho khỏi bộc lộ con 
người thật. Có những người thực sự có một vẻ bề ngoài hòa 
nhã, dịu dàng; nhưng liệu họ có phải là người khiêm nhường 
theo đúng nghĩa của Kinh Thánh hay không còn là một vấn đề 
khác. Cũng có rất nhiều người có vẻ bề ngoài dường như 
“khiêm nhường” nhưng thực chất họ không hề “khiêm 
nhường” gì cả, chẳng qua họ chỉ là người khéo che đậy bằng sự 
thể hiện bên ngoài. Đừng kết luận về đức khiêm nhường mà chỉ 
căn cứ theo vẻ bề ngoài! Bất kể vẻ bề ngoài của một người là 
thế nào, người duy ngã không phải là một người khiêm 
nhường. Bất kể vẻ bề ngoài của một người là thế nào, người 
ngạo mạn không phải là một người khiêm nhường. Bất kể vẻ 
bề ngoài của một người là thế nào, người gian hùng không phải 
là một người khiêm nhường. Bất kể vẻ bề ngoài của một người 
là thế nào, người ngoan cố không phải là một người khiêm 
nhường. Cũng tương tự như vậy đối với những người huênh 
hoang, vênh váo, hão huyền, tự phụ…  



 

Chúng ta có thể nêu ra nhiều nhân vật Kinh Thánh khác nhau 
có những cá tính như thế (và họ đều không phải là người khiêm 
nhường). Một trong các nhân vật ấy được đề cập và xử lý trong 
3Gi. 9-11: 

““
99
TTôôii  đđãã  vviiếếtt  mmấấyy  cchhữữ  cchhoo  HHộộii  TThháánnhh  rrồồii,,  nnhhưưnngg  ĐĐiiôôttrréépp  llàà  kkẻẻ  

ưưnngg  đđứứnngg  đđầầuu  HHộộii  TThháánnhh  kkhhôônngg  mmuuốốnn  ttiiếếpp  rrưướớcc  cchhúúnngg  ttaa..  
1100

CChhoo  nnêênn,,  nnếếuu  ttôôii  đđếếnn,,  ttôôii  ssẽẽ  bbớớii  vviiệệcc  xxấấuu  nnggưườờii  llààmm,,  llàà  llấấyy  llờờii  

lluuậậnn  đđộộcc  áácc  mmàà  nngghhịịcchh  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa..  ĐĐiiềềuu  đđóó  ccòònn  cchhưưaa  đđủủ,,  

nnggưườờii  llạạii  kkhhôônngg  ttiiếếpp  rrưướớcc  aannhh  eemm  nnữữaa,,  mmàà  aaii  mmuuốốnn  ttiiếếpp  rrưướớcc,,  

tthhìì  nnggưườờii  nnggăănn  ttrrởở  vvàà  đđuuổổii  rraa  kkhhỏỏii  HHộộii  TThháánnhh..  
1111

HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  

ddấấuu,,  cchhớớ  bbắắtt  cchhưướớcc  đđiiềềuu  ddữữ,,  nnhhưưnngg  bbắắtt  cchhưướớcc  đđiiềềuu  llàànnhh..  AAii  llààmm  

đđiiềềuu  llàànnhh  llàà  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccòònn  kkẻẻ  llààmm  đđiiềềuu  ddữữ,,  

cchhẳẳnngg  hhềề  tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””. 

Nhân vật Điôtrép mà Sứ Đồ Phaolô nói đến ở đây có những nét 
tính cách nào? Theo sự khải thị của Lời Kinh Thánh, Điôtrép là 
một người duy ngã, ngạo mạn, gian hùng, và ngoan cố: 

(1) ““ƯƯnngg  đđứứnngg  đđầầuu  HHộộii  TThháánnhh”” (C. 9) 

Điôtrép là một người duy ngã. Nghĩa là, Điôtrép chỉ biết 
yêu có chính mình mà thôi: Điôtrép muốn đường lối của 
mình phải được tuân theo, không muốn chấp nhận bất kỳ 
điều gì khác. 

(2) ““KKhhôônngg  mmuuốốnn  ttiiếếpp  rrưướớcc  cchhúúnngg  ttaa”” (C. 9) 

Điôtrép là một người ngạo mạn. Nghĩa là, Điôtrép không 
chịu thuận phục thẩm quyền Đức Chúa Trời và Hội Thánh 
của Ngài. 

(3) ““LLấấyy  llờờii  lluuậậnn  đđộộcc  áácc  mmàà  nngghhịịcchh  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa”” (C. 10) 

Điôtrép là một người gian hùng. Nghĩa là, Điôtrép sẵn sàng 
bôi nhọ, phao vu tiếng xấu cho người nào mình không thích 
để thỏa mãn tham vọng ích kỷ của mình.  

(4) ““MMàà  aaii  mmuuốốnn  ttiiếếpp  rrưướớcc,,  tthhìì  nnggưườờii  nnggăănn  ttrrởở  vvàà  đđuuổổii  rraa  kkhhỏỏii  

HHộộii  TThháánnhh”” (C. 10) 

Điôtrép là một người ngoan cố. Nghĩa là, Điôtrép không 
cần quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài ý muốn chủ quan của 
mình, và chỉ biết thực hiện nó cho bằng được. 

Cá tính của Điôtrép nghịch lại với “Các Phước Lành” mà Đức 
Chúa Jêsus bày tỏ trong “Bài Giảng Trên Núi” cho nên Sứ Đồ 
Phaolô phải xử lý vấn đề Điôtrép như được trước thuật ở đây: 
Điều ác phải được vạch trần và loại trừ. 

Thật ra, đức khiêm nhường theo Kinh Thánh hoàn toàn tương 
hợp với sự dũng cảm và đó là một đức tính đòi hỏi nghị lực cao. 

Chỉ có hai nhân vật được Kinh Thánh mô tả như mẫu mực của 
đức khiêm nhường. Cả hai đều là những nhân vật đầy quyền 
lực. Một người được đánh giá khách quan bởi Lời Đức Chúa 
Trời, và nhân vật còn lại tự khải thị cho nhân loại biết Ngài là 
Đấng khiêm nhường. Nhân vật thứ nhất được Lời Kinh Thánh 
khẳng định là đầy dẫy đức khiêm nhường là Môise: 

““VVảả,,  MMôôiissee  llàà  nnggưườờii  rrấấtt  kkhhiiêêmm  hhòòaa  hhơơnn  mmọọii  nnggưườờii  ttrrêênn  tthhếế  

ggiiaann”” (Dân. 12:3). 

Theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời, Môise là người khiêm 
nhường bậc nhất. Thế nhưng, chúng ta đã biết rằng Môise là 
một nhà lãnh đạo đầy dũng khí và quyền lực. Môise đã được 
đào tạo hoàn chỉnh từ trong cung điện Pharaôn, và được rèn 
luyện thuần thục ngoài trường đời. Môise là một lão tướng văn 
võ song toàn. Môise đã lãnh đạo dân Ysơraên từ Aicập đến 
đồng vắng, đưa cuộc đấu tranh lập quốc nguyên khai của dân 
Do Thái đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thắng lợi sau to 
hơn thắng lợi trước, mở ra thắng lợi cuối cùng mà người kế 
nhiệm của ông là Giôsuê đã kế thừa. 

Lời Kinh Thánh cũng còn cho chúng ta biết rằng Đức Chúa 
Jêsus là Đấng khiêm nhường theo như chính Ngài đã khải thị 
thành văn: 

““
2288

HHỡỡii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmệệtt  mmỏỏii  vvàà  ggáánnhh  nnặặnngg,,  hhããyy  đđếếnn  ccùùnngg  TTaa,,  TTaa  ssẽẽ  

cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  đđưượợcc  yyêênn  nngghhỉỉ..  
2299

TTaa  ccóó  llòònngg  nnhhuu  mmìì,,  kkhhiiêêmm  

nnhhưườờnngg;;  nnêênn  hhããyy  ggáánnhh  llấấyy  áácchh  ccủủaa  TTaa,,  vvàà  hhọọcc  tthheeoo  TTaa;;  tthhìì  lliinnhh  

hhồồnn  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  yyêênn  nngghhỉỉ..  
3300

VVìì  áácchh  TTaa  ddễễ  cchhịịuu  vvàà  ggáánnhh  TTaa  

nnhhẹẹ  nnhhàànngg”” (Ma. 11:28-30). 

Đức Chúa Jêsus là Đấng khiêm nhường nhưng Ngài không hề 
là người yếu đuối. Chưa hề có một họa phẩm nào trên thế gian 
tả vẻ Đức Chúa Jêsus như một người ẻo lả giống với những con 
người giả bộ khiêm nhường ngày nay. Đức Chúa Jêsus nhu mì, 
khiêm nhường như chính Ngài khải thị. Đức Chúa Jêsus đã 
sống trong nhân trạng một đời sống yêu thương, dịu dàng, hòa 
nhã, hạ mình, và tuyệt đối nương cậy Đức Chúa Cha. Tuy 
nhiên, chính Ngài là Đấng đã bày tỏ đức dũng cảm có một 
không hai khi chống trả các sự giảng dạy sai trật của người 
Pharisi và Sađusê. Ngài đã không ngại khi phải dùng đến roi da 
để đánh đuổi bọn người đa trá mượn danh thánh và nơi thánh 
của Đức Chúa Trời để làm những điều vô phép. Ngay cả đối 
với những người thân nhất của Ngài trên thế gian, Ngài vẫn 
không thỏa hiệp theo cách nghĩ, việc làm theo xác thịt của họ và 
sẵn sàng quở nặng cho họ tỉnh ngộ mà thoát ra khỏi bẫy, lưới 
của Ma Quỉ. Chính Ngài là Đấng có sự can đảm cái thế để chịu 
lấy thập tự giá mà Ngài biết trước, hoàn thành công trình đền tội 

thay cho chúng ta, trở nên Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Khiêm 
nhường là thuận thiên hành đạo chứ không phải là yếu đuối, 
đầu hàng. 

Đức Chúa Jêsus là hiện thân của sự nhu mì, khiêm nhường.  Ngài 
đã sống trong nhân trạng một đời sống yêu thương, dịu dàng, hòa 
nhã, hạ mình, và tuyệt đối nương cậy Đức Chúa Cha. Dầu vậy, 
dũng khí của Ngài cao ngất thượng thiên, chói lòa nhật, nguyệt; 
rạng rỡ suốt dòng lịch sử nhân loại! Từ “Bài Giảng Trên Núi” cho 
đến các sự dạy dỗ khác trong Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus luôn 
kêu gọi chúng ta học theo Ngài để được đồng trị với Ngài cho đến 
đời đời: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnhhuu  mmìì  vvìì  ssẽẽ  hhưưởởnngg  đđưượợcc  đđấấtt”” (Ma. 5;5). 

““
2288

HHỡỡii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmệệtt  mmỏỏii  vvàà  ggáánnhh  nnặặnngg,,  hhããyy  đđếếnn  ccùùnngg  TTaa,,  TTaa  ssẽẽ  

cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  đđưượợcc  yyêênn  nngghhỉỉ..  
2299

TTaa  ccóó  llòònngg  nnhhuu  mmìì,,  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg;;  

nnêênn  hhããyy  ggáánnhh  llấấyy  áácchh  ccủủaa  TTaa,,  vvàà  hhọọcc  tthheeoo  TTaa;;  tthhìì  lliinnhh  hhồồnn  ccáácc  

nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  yyêênn  nngghhỉỉ..  
3300

VVìì  áácchh  TTaa  ddễễ  cchhịịuu  vvàà  ggáánnhh  TTaa  nnhhẹẹ  

nnhhàànngg”” (Ma. 11:28-30). 

““
55
HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó,,  

66
NNggààii  vvốốnn  ccóó  

hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ;;  
77
cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii,,  llấấyy  

hhììnnhh  ttôôii  ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  llooààii  nnggưườờii;;  
88
NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  

mmộộtt  nnggưườờii,,  ttựự  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt,,  tthhậậmm  cchhíí  

cchhếếtt  ttrrêênn  ccââyy  tthhậậpp  ttựự..  
99
CCũũnngg  vvìì  đđóó  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđeemm  NNggààii  llêênn  

rrấấtt  ccaaoo,,  vvàà  bbaann  cchhoo  NNggààii  ddaannhh  ttrrêênn  hhếếtt  mmọọii  ddaannhh,,  
1100

hhầầuu  cchhoo  nngghhee  

đđếếnn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  mmọọii  đđầầuu  ggốốii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  ddưướớii  đđấấtt,,  bbêênn  ddưướớii  

đđấấtt,,  tthhảảyy  đđềềuu  qquuìì  xxuuốốnngg,,  
1111

vvàà  mmọọii  llưưỡỡii  tthhảảyy  đđềềuu  xxưưnngg  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  

CChhúúaa,,  vvàà  ttôônn  vviinnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa”” (Phil. 2:5-
11). 

““
2266

KKẻẻ  nnààoo  tthhắắnngg,,  vvàà  ggiiữữ  ccáácc  vviiệệcc  ccủủaa  TTaa  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg,,  TTaa  ssẽẽ  bbaann  

cchhoo  qquuyyềềnn  ttrrịị  ccáácc  nnưướớcc::  
2277

KKẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ccaaii  ttrrịị  bbằằnngg  mmộộtt  ccââyy  ggậậyy  ssắắtt,,  vvàà  

ssẽẽ  pphháá  ttaann  ccáácc  nnưướớcc  nnhhưư  đđồồ  ggốốmm,,  kkhháácc  nnààoo  cchhíínnhh  TTaa  đđãã  nnhhậậnn  qquuyyềềnn  

ccaaii  ttrrịị  đđóó  nnơơii  CChhaa  TTaa..  
2288

TTaa  ssẽẽ  cchhoo  kkẻẻ  ấấyy  nnggôôii  ssaaoo  mmaaii..  
2299

AAii  ccóó  ttaaii,,  

hhããyy  nngghhee  llờờii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  pphháánn  ccùùnngg  ccáácc  HHộộii  TThháánnhh”” (Khải. 
2:26-29). 
 


