
 

  
 

(Nhã. 4:16) 

 
““HHỡỡii  ggiióó  BBắắcc,,  hhããyy  nnổổii  ddậậyy,,  hhỡỡii  ggiióó  NNaamm,,  hhããyy  tthhổổii  

đđếếnn;;__HHããyy  tthhổổii  ttrroonngg  VVưườờnn  ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  ccáácc  mmùùii  tthhơơmm  nnóó  

bbaayy  rraa!!__NNgguuyyệệnn  LLưươơnngg  NNhhâânn  ttôôii  vvààoo  ttrroonngg  VVưườờnn  

NNggưườờii,,__VVàà  ăănn  ccáácc  ttrrááii  nnggọọtt  nnggoonn  ccủủaa  NNggưườờii””  

 Vƣờn Xuân luôn luôn là một hình ảnh đẹp trong văn học 
cũng nhƣ trong thực tiễn. Sinh thái vƣờn là một loại hình 
sinh thái rất đƣợc ƣa chuộng hiện nay. Vƣờn có khả năng 
giúp đem con ngƣời đến gần với thiên nhiên, cảm nhận 
đƣợc chân giá trị của tạo vật, chiêm nghiệm đƣợc ý nghĩa 
thuộc linh cũng nhƣ tinh thần của cuộc sống… Ngôn ngữ 
Kinh Thánh vẫn thƣờng dùng hình ảnh “Vƣờn” để làm 
biểu tƣợng cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời: 

““HHỡỡii  ggiióó  BBắắcc,,  hhããyy  nnổổii  ddậậyy,,  hhỡỡii  ggiióó  NNaamm,,  hhããyy  tthhổổii  

đđếếnn;;__HHããyy  tthhổổii  ttrroonngg  VVưườờnn  ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  ccáácc  mmùùii  tthhơơmm  nnóó  

bbaayy  rraa!!__NNgguuyyệệnn  LLưươơnngg  NNhhâânn  ttôôii  vvààoo  ttrroonngg  VVưườờnn  

NNggưườờii,,__VVàà  ăănn  ccáácc  ttrrááii  nnggọọtt  nnggoonn  ccủủaa  NNggưườờii”” (Nhã. 4:16). 

 Một khi Kinh Thánh so sánh Hội Thánh của Đức Chúa 
Trời với “Vƣờn” thì Cơ Đốc Nhân sẽ là “Cây” trong 
“Vƣờn”, và các phẩm chất thuộc linh, tinh thần trong đời 
sống của Cơ Đốc Nhân sẽ đƣợc đồng hóa với “Trái” (Sv. 
Gal. 5:22-23). Cách nhìn nhận này của Đức Chúa Trời đòi 
hỏi ở Cơ Đốc Nhân một sự ngƣỡng vọng tƣơng ứng.  

 

I. PHẢI NGƢỠNG VỌNG NƠI ĐÂU? 

Tùy theo thái độ đáp ứng, Nhã. 4:16 có thể là một lời 
mời gọi reo vui, nhƣng cũng có thể là lời tự tình trăn 
trở của một tâm hồn còn nhiều vƣớn bận đối với việc 
đáp ứng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức 
Chúa Jêsus. Trong mọi trƣờng hợp, tất cả đều phải 
nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời; và trong mọi 
trƣờng hợp, một tâm hồn chân chính phải biết cất 
tiếng mời gọi: 

  ““HHỡỡii  ggiióó  BBắắcc……  hhỡỡii  ggiióó  NNaamm……”” (C. 16a) 

Dầu thuận, dầu nghịch, mục vụ của Đức Thánh Linh 
vẫn luôn vận hành giữa vòng Hội Thánh của Ngài. 
“Vƣờn” là Hội Thánh của Đức Chúa Trời để sanh 
bông trái với các hƣơng hoa theo ý muốn Ngài. Các 
loại “Cây” trong “Vƣờn” của Đức Chúa Trời rất đa 
dạng và phong phú theo chƣơng trình hoàn hảo của 
Ngài. “Vƣờn” của Đức Chúa Trời không bao giờ là 
hoang mạc mạc cả. Trong “Vƣờn” của Đức Chúa 
Trời, có thể là các loại cây không đồng đều nhau 
nhƣng điều chắc chắn là “Vƣờn” Ngài không hề thiếu 
Ân Điển của Ngài! Trong “Vƣờn” của Đức Chúa 
Trời, luôn luôn có các ân tứ Thiên Đàng của nắng, 
mƣa, sƣơng, gió,… từ quyền phép và ý chỉ đời đời của 
Ngài. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Cơ 
Đốc Nhân chân thực: 

““ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  ssẽẽ  ccứứ  ddắắtt  đđưưaa  nnggưươơii,,  llààmm  cchhoo  nnggưươơii  nnoo  

llòònngg  ggiiữữaa  nnơơii  kkhhôô  hhạạnn  llớớnn;;  llààmm  cchhoo  ccứứnngg  mmạạnnhh  ccáácc  

xxưươơnngg  nnggưươơii,,  nnggưươơii  ssẽẽ  nnhhưư  vvưườờnn  nnăănngg  ttưướớii,,  nnhhưư  nnưướớcc  

cchhẳẳnngg  hhềề  kkhhôô  vvậậyy”” (Ês. 58:12). 

Tuy nhiên, bởi ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời, 
không phải chúng ta luôn luôn thấy đƣợc sự hiện diện 
của các kết quả của Ân Điển Ngài trong Hội Thánh. 
Mùi hƣơng trong “Vƣờn” của Đức Chúa Trời vẫn 
chƣa phải là hoàn toàn có khả năng làm ngất ngây, 
quyến rũ. Trong “Vƣờn” của Đức Chúa Trời vẫn thấy 
“Trái” lác đác khắp đó đây nhƣng không phải tất cả 
đều mƣợt mà và đã đã chín mùi. Thực tế cho chúng ta 
thấy rằng trong Hội Thánh, các linh hồn vẫn đang 
sống, nhƣng không phải tất cả đều tỏa sáng (Sv. Ma. 
5:14). Hội Thánh vẫn có sự sống của mình, nhƣng 
không phải luôn luôn là một sự sống dƣ dật (Sv. Gi. 
10:10). 

“Gió” là một trong các biểu tƣợng của Đức Thánh 
Linh và về công việc của Đức Thánh Linh. Ngƣời có 
đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời không 
đƣợc phép bi quan mà phải tin tƣởng vào chƣơng trình 

““ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 
(Rô. 12:2). Cơ Đốc Nhân chân chính không nên có 
thái độ kiêu ngạo thuộc linh mà phải hạ mình, khiêm 

nhƣờng, luôn luôn biết nƣơng cậy vào Ân Điển Thiên 
Thƣợng. Nắng mƣa là việc của Đức Chúa Trời, sống 
thuận theo mƣa nắng mới là việc của ngƣời tin theo 
Ngài. Mọi tín hữu trong Hội Thánh phải biết đặt mình 
dƣới Ân Điển của Đức Chúa Trời, nhạy bén trong 
việc để cho quyền năng của Ngài biến đổi mình. 
Trong Hội Thánh, không có cá nhân nào có thể tạo ra 
các loại “gió” cần thiết để có thể thổi tan các yếu tố 
làm trở ngại cho sự tỏa hƣơng giữa vòng Bầy Chiên 
của Đức Chúa Trời. Các chƣơng trình, các biện pháp, 
các kỹ thuật,… là do con ngƣời thực hiện nhƣng sự 
tác động và kết quả là duy nhất thuộc về Đức Chúa 
Trời (Sv. 1Cô. 5:3-8). Cơ Đốc Nhân chân chính phải 
biết gọi “Gió” và đón “Gió” để biến đổi đời sống 
thuộc linh của mình. 

II. PHẢI NGƢỠNG VỌNG NHƢ THẾ NÀO?  

““HHỡỡii  ggiióó  BBắắcc,,  hhããyy  nnổổii  ddậậyy,,  hhỡỡii  ggiióó  NNaamm,,  hhããyy  tthhổổii  

đđếếnn;;__HHããyy  tthhổổii  ttrroonngg  VVưườờnn  ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  ccáácc  mmùùii  tthhơơmm  

nnóó  bbaayy  rraa!!......”” (C. 16a-b) 

Thật bất ngờ! Cả gió Bắc và gió Nam đều khắc nghiệt 
nhƣ nhau. Gió Bắc thƣờng đem đến giá rét và lụt lội, 
rất khắc nghiệt đối với mùa màng, là tác nhân của tai 
họa (Sv. Gióp 38:22-23; Châm. 25:23). Tƣơng tự nhƣ 
thế, gió Nam thƣờng đi cặp với bão (Sv. Gióp 37:9), 
làm cho đời sống trở nên khó khăn, bất cập… Dầu 
vậy, cả gió Bắc và gió Nam đƣợc mời gọi đến với 
“Vƣờn” của Đức Chúa Trời, đến với Hội Thánh của 
Ngài! 

Cầu khẩn cho có gió Bắc, gió Nam đồng nghĩa với 
cầu khẩn cho có tai họa. Linh hồn của Cơ Đốc Nhân, 
nếu quả thật là Cơ Đốc Nhân chân chính, phải biết sẵn 
sàng đón nhận bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đẹp ý 
gửi đến trong đời sống mình; phải biết xem tai ƣơng, 
thử thách cũng vẫn là một bộ phận trong toàn bộ 
chƣơng trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho đời 
sống của kẻ tin cậy, kính yêu Ngài: 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  ccooii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  ttrrăămm  bbềề  tthhooạạtt  đđếếnn  

cchhoo  aannhh  eemm  nnhhưư  llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Gia. 1:2). 

““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”” (Rô. 8:28). 

Valais ở Thụy Sĩ là một vùng núi rất đẹp, hàng năm 
đều thu hút đƣợc một lƣợng khách du lịch rất lớn đến 
với nơi này. Valais đƣợc tạo thành bởi nhiều hẽm núi 
liên thông nhau, và nổi tiếng là có bầu không khí rất 
trong lành, ai cũng thích đến để thƣởng thức, nhất là từ 
mùa Xuân sang mùa Hè. Tuy nhiên, điều mà ngƣời 
dân vùng này trông mong nhất là những cơn gió Bắc 
dữ dội của mùa Đông. Kinh nghiệm cho ngƣời dân ở 
đây biết rằng nếu thiếu những cơn gió Bắc ấy sơn lam, 
chƣớng khí tích tụ trong các hẽm núi sẽ không bị trục 
xuất hết, và rồi khi mùa Xuân về, không khí không thể 
trong lành nhƣ mong muốn đƣợc. 

Thử thách, tai ƣơng, hoạn nạn trong đời sống cá nhân 
là cơ hội cho mỗi ngƣời nƣơng cậy quyền năng Đức 
Chúa Trời để tự rèn luyện cho mình mạnh hơn, nhanh 
hơn, cao hơn, hiệu quả hơn cho Đức Chúa Trời. Bất 
đồng, trục trặc, ngay cả bất hòa, xung đột xảy ra trong 
Hội Thánh cũng không phải là một điều luôn luôn 
xấu. Đó chính là những cơn gió Bắc, gió Nam đƣợc 
phép xảy ra trong sự tể trị của Đức Chúa Trời để Dân 
Ngài tập sống theo ý muốn của Ngài. Vấn đề không 
phải ở chỗ nan đề là gì, điều mà Đức Chúa Trời quan 
tâm là việc Dân Ngài xử lý các nan đề ra sao và họ kết 
quả nhƣ thế nào cho sự vinh hiển của Ngài. 

Các trục trặc, thử thách trong đời sống thuộc linh cá 
nhân và Hội Thánh là những cơn gió Bắc, gió Nam 
phải có; thế nhƣng ảnh hƣởng êm dịu, ngọt ngào từ sự 
dạy dỗ của Lời Kinh Thánh cũng là điều không thể 
thiếu. Chỉ khi nào ảnh hƣởng của Ân Điển Thiên 
Thƣợng tạo ra sự thịnh vƣợng thuộc linh trên đời sống 
ngƣời tin thì sự thịnh vƣợng ấy mới đƣợc bền vững. 
Chỉ khi nào sự khát khao của ngƣời tin ấp ủ đƣợc 
những gì Đức Chúa Trời chọn lựa thì sự thịnh vƣợng 
thuộc linh của họ mới đúng hƣớng theo cách nhìn 
nhận của Ngài. Gió Bắc, gió Nam đến với đời sống 
ngƣời tin làm dấy lên nhu cần về sự hiện diện thƣờng 
xuyên của một lực điều chỉnh cho đời sống thuộc linh 
của họ. Lực ấy phải hành động nhƣ những qui luật 

thuộc linh; phải thƣờng xuyên nhắc nhở, kiểm tra, 
điều khiển, thúc ép cho ý nghĩ, lời nói, hành động của 
ngƣời tin phù hợp theo sự dạy dỗ của Lời Kinh Thánh. 
Khó khăn trên bƣớc đƣờng theo Chúa là điều không 
sao tránh khỏi nhƣng đắc thắng trong Ngài để đời 
sống thuộc linh thăng hoa, tỏa hƣơng là điều đƣợc 
Đức Chúa Trời đòi hỏi và ngƣời tin phải biết mong 
đợi: 

““
1144

SSoonngg  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  

đđưượợcc  tthhắắnngg  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  lluuôônn  lluuôônn,,  vvàà  bbởởii  

cchhúúnngg  ttôôii,,  NNggààii  rrảảii  mmùùii  tthhơơmm  vvềề  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  NNggààii  

kkhhắắpp  cchhốốnn!!
1155

VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

llàà  mmùùii  tthhơơmm  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu,,  vvàà  

ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  bbịị  hhưư  mmấấtt::  
1166

CChhoo  kkẻẻ  nnầầyy,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  cchhếếtt  

llààmm  cchhoo  cchhếếtt;;  cchhoo  kkẻẻ  kkiiaa,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  llààmm  cchhoo  

ssốốnngg..  AAii  xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy??”” (2Cô. 2:14-
16). 

III. PHẢI NGƢỠNG VỌNG ĐIỀU GÌ? 

Tỏa ngát hƣơng thơm về tình yêu cứu chuộc của Đức 
Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ bằng 
bông trái trong đời sống cá nhân của mình để đƣợc 
Ngài chuẩn thuận là điều mà mọi Cơ Đốc Nhân chân 
chính không bao giờ đƣợc phép quên: 

““NNgguuyyệệnn  LLưươơnngg  NNhhâânn  ttôôii  vvààoo  ttrroonngg  VVưườờnn  NNggưườờii,,__VVàà  

ăănn  ccáácc  ttrrááii  nnggọọtt  nnggoonn  ccủủaa  NNggưườờii”” (16c). 

Niềm khát khao tột độ mà Cơ Đốc Nhân cần phải có 
là đƣợc Đức Chúa Jêsus chuẩn thuận. Đối với ngƣời 
thực sự đặt niềm tin của mình nơi Đức Chúa Jêsus, 
không có gì cao cả và ƣu tiên hơn là sống làm đẹp ý 
Đức Chúa Trời: 

““
66
VVậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  hhằằnngg  đđầầyy  llòònngg  ttiinn  ccậậyy,,  vvàà  bbiiếếtt  rrằằnngg  

kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  đđaanngg  ởở  ttrroonngg  tthhâânn  tthhểể  nnầầyy  tthhìì  ccáácchh  xxaa  

CChhúúaa  
77
--  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  bbưướớcc  đđii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  cchhứứ  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  bbởởii  mmắắtt  tthhấấyy..  --  
88
VVậậyy  ttôôii  nnóóii,,  cchhúúnngg  ttaa  đđầầyy  llòònngg  ttiinn  

ccậậyy,,  mmuuốốnn  llììaa  bbỏỏ  tthhâânn  tthhểể  nnầầyy  đđặặnngg  ởở  ccùùnngg  CChhúúaa  tthhìì  

hhaayy  hhơơnn..  
99
CChhoo  nnêênn  cchhúúnngg  ttaa  ddầầuu  ởở  ttrroonngg  tthhâânn  tthhểể  nnầầyy,,  

ddầầuu  rraa  kkhhỏỏii,,  ccũũnngg  llààmm  hhếếtt  ssứứcc  đđểể  đđưượợcc  đđẹẹpp  llòònngg  CChhúúaa..  
1100

BBởởii  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  pphhảảii  ứứnngg  hhầầuu  ttrrưướớcc  TTòòaa  ÁÁnn  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhầầuu  cchhoo  mmỗỗii  nnggưườờii  nnhhậậnn  llããnnhh  ttùùyy  tthheeoo  

đđiiềềuu  tthhiiệệnn  hhaayy  đđiiềềuu  áácc  mmììnnhh  đđãã  llààmm  llúúcc  ccòònn  ttrroonngg  xxáácc  

tthhịịtt”” (2Cô. 5:6-10). 

Đó là sự thật và là một hoài bão chân chính! Đối với 
một tấm lòng đã thực sự đƣợc đổi mới, ngƣời ta sẽ 
không còn thấy cần thiết phải có đƣợc sự hoan nghênh 
của bất cứ ai ngoài một mình Đức Chúa Trời. Đƣợc 
làm ““ttrrááii  nnggọọtt  nnggoonn”” để đƣợc Đức Chúa Trời chuẩn 
thuận là tất cả vấn đề, đƣợc con ngƣời “hoan hô” hay 
bị “đả đảo” chỉ còn là chuyện nhỏ: 

““
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VVềề  pphhầầnn  ttôôii,,  hhooặặcc  bbịị  aannhh  eemm  xxửử  đđooáánn,,  hhooặặcc  bbịị  ttòòaa  áánn  

nnààoo  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  xxửử  đđooáánn,,  ttôôii  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  llấấyy  llààmm  

qquuaann  hhệệ  ggìì..  CChhíínnhh  ttôôii  cchhẳẳnngg  ttựự  xxửử  đđooáánn  mmììnnhh  nnữữaa;;  
44
vvìì  

ttôôii  cchhẳẳnngg  tthhấấyy  mmììnnhh  ccóó  đđiiềềuu  ggìì  đđáánngg  ttộộii,,  nnhhưưnngg  ttôôii  

ccũũnngg  kkhhôônngg  nnhhờờ  ssựự  đđóó  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  ccôônngg  bbììnnhh::  

ĐĐấấnngg  xxửử  đđooáánn  ttôôii,,  ấấyy  llàà  CChhúúaa””  
(1Cô. 4:3-4). 

 

“Vƣờn” của chúng ta cũng chính là “Vƣờn” của Đức Chúa 
Trời vì Hội Thánh của chúng ta là Hội Thánh của Ngài. 
Đức Chúa Trời vẫn hằng làm những gì cần thiết cho 
“Vƣờn” của Ngài thịnh vƣợng. Tuy nhiên, chúng ta thấy 
“Vƣờn” của Ngài vẫn chƣa xinh đẹp nhƣ điều Ngài mong 
mỏi. Phận sự của mỗi ngƣời chúng ta là phải biết gọi “Gió” 
và đón “Gió” đến từ chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta phải đặt mình dƣới sự rèn tập của Đức Chúa Trời 
hầu cho đời sống chúng ta có thể sản sinh ra những bông 
trái đƣợc Ngài đẹp ý thu hoạch cho sự vinh hiển của Ngài: 

““HHỡỡii  ggiióó  BBắắcc,,  hhããyy  nnổổii  ddậậyy,,  hhỡỡii  ggiióó  NNaamm,,  hhããyy  tthhổổii  

đđếếnn;;__HHããyy  tthhổổii  ttrroonngg  VVưườờnn  ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  ccáácc  mmùùii  tthhơơmm  nnóó  

bbaayy  rraa!!__NNgguuyyệệnn  LLưươơnngg  NNhhâânn  ttôôii  vvààoo  ttrroonngg  VVưườờnn  

NNggưườờii,,__VVàà  ăănn  ccáácc  ttrrááii  nnggọọtt  nnggoonn  ccủủaa  NNggưườờii”” (Nhã. 4:16). 

 


