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““
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) 
 

 

Việc cố công vun đắp một mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với Đức Chúa 

Trời có lẽ là một việc làm đáng trọng và khôn ngoan hơn hết, và đó là điều chỉ có 

thể có ở những ai đã thuộc về Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ 

theo Kinh Thánh. Đó cũng là một điều thật sự khó khăn vì để có thể có mối tương 

giao mật thiết với Đức Chúa Trời người ta phải đắc thắng được đồng thời ba kẻ 

thù thuộc linh là sức mạnh của tội lỗi trong bản thân, sự chống đối của thế gian, và 

sự ngăn cản của Ma Quỉ. Cuộc giao ngộ của Cơ Đốc Nhân với chân thần của họ là 

Đức Chúa Trời duy nhất thật và hằng sống là một hành trình đắc thắng phước 

hạnh và gian nan giữa đời ác này. 

Để tiến đến một mối quan hệ ngày càng mật thiết với Đức Chúa Trời trong và qua 

Đức Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh người ta buộc phải ngày càng lạnh nhạt 

hơn với mọi mối quan hệ khác trong thế gian. ““
88
  TTôôii  ccũũnngg  ccooii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  nnhhưư  

llàà  ssựự  llỗỗ,,  vvìì  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt,,  NNggààii  llàà  CChhúúaa  ttôôii,,  

vvàà  ttôôii  vvìì  NNggààii  mmàà  lliiềềuu  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  llợợii  đđóó..  TThhậậtt,,  ttôôii  xxeemm  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  nnhhưư  rrơơmm  

rráácc,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  
99
  vvàà  đđưượợcc  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  đđưượợcc  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  kkhhôônngg  

pphhảảii  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ttôôii  bbởởii  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  đđếếnn,,  bbèènn  llàà  bbởởii  ttiinn  đđếếnn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  

đđưượợcc,,  ttứứcc  llàà  ccôônngg  bbììnnhh  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  đđãã  llậậpp  llêênn  ttrrêênn  đđứứcc  ttiinn……”” (Phlp. 

3:8-9). Thật ra, đây là một tiến trình sống giữa hai mặt đối lập nhau là tách li thế 

gian để tận hiến cho Đức Chúa Trời là điều chỉ có thể có được nếu người ta biết 

sống như người sống lại trong Cứu Chúa của mình là Đức Chúa Jêsus Christ: 

““……
1100

  CChhoo  đđếếnn  nnỗỗii  ttôôii  đđưượợcc  bbiiếếtt  NNggààii,,  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ssựự  ssốốnngg  llạạii  ccủủaa  NNggààii,,  vvàà  ssựự  



 

 

2 

 

tthhôônngg  ccôônngg  tthhưươơnngg  kkhhóó  ccủủaa  NNggààii,,  llààmm  cchhoo  ttôôii  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  NNggààii  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  

NNggààii,,  
1111

  mmoonngg  cchhoo  ttôôii  đđưượợcc  đđếếnn  ssựự  ssốốnngg  llạạii  ttừừ  ttrroonngg  kkẻẻ  cchhếếtt..”” (Phlp.  3:10-11). 

 Việc cố công vun đắp một mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với Đức Chúa 

Trời là một linh trình nghiêm túc mang tính kỷ luật rất cao để vượt qua các rào cản 

phải vượt… 

Sức mạnh của tội lỗi nội tại trong bản thân phải được kể là rào cản đầu tiên và lớn 

hơn hết vì chính đó là điều thường khiến cho Cơ Đốc Nhân phạm tội với Đức 

Chúa Trời nhiều nhất. Tự thân Cơ Đốc Nhân không đủ sức vượt lên trên rào cản 

này nhưng may mắn thay là họ đã có Đức Chúa Trời của mình đón sẵn ở đó để 

nâng họ lên với lời hứa tha tội cho ai biết xưng nhận tội lỗi của mình: ““NNếếuu  cchhúúnngg  

ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh  đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  llààmm  

cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc..””  (1Gi. 1:9). Để vun đáp được mối quan hệ 

ngày càng mật thiết hơn với Đức Chúa Trời thì kỹ năng phải có đầu tiên của Cơ 

Đốc Nhân là kỹ năng ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài. Chính yếu tố 

“đau thương thống hối” khiến cho sự xưng nhận tội lỗi của Cơ Đốc Nhân được 

Đức Chúa Trời xm là của lễ đẹp ý Ngài: ““CCủủaa  llễễ  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  

ttââmm  tthhầầnn  đđaauu  tthhưươơnngg::  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ôôii!!  LLòònngg  đđaauu  tthhưươơnngg  tthhốốnngg  hhốốii  CChhúúaa  kkhhôônngg  

kkhhiinnhh  ddểể  đđââuu..”” (Thi. 51:17). 

Kỹ năng nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời cũng cần thiết cho việc vun 

đắp một mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với Ngài như kỹ năng nói chuyện 

với Đức Chúa Trời qua việc Cơ Đốc Nhân xưng tội cùng Ngài. Tuy nhiên cần 

phải khẳng định ngay rằng việc người ta muốn được “nghe” Đức Chúa Trời cách 

hữu thanh là một việc làm phi Kinh Thánh. Đức Chúa Trời muốn các Cơ Đốc 

Nhân “nghe” Ngài bằng tai đức tin qua việc tin quyết lời phán của Ngài từ Kinh 

Thánh chứ không phải bắt Ngài phải phán riêng cách hữu thanh cho từng người 

theo các nhu cầu bất cập, và lắm khi cũng bất nhất, của họ. Tiếng phán hữu thanh 

của Đức Chúa Trời để xác nhận Con Ngài là Lời Sống là thẩm quyền của Ngài 

cho Lời Thành Văn của Ngài trong Kinh Thánh để chúng ta dốc lòng nghe theo 

cách tin kính: ““
1188

  CChhíínnhh  cchhúúnngg  ttôôii  ccũũnngg  ttừừnngg  nngghhee  ttiiếếnngg  ấấyy  đđếếnn  ttừừ  ttrrờờii,,  llúúcc  cchhúúnngg  

ttôôii  ởở  vvớớii  NNggààii  ttrrêênn  hhòònn  nnúúii  tthháánnhh..  
1199

  NNhhâânn  đđóó,,  cchhúúnngg  ttôôii  ccàànngg  ttiinn  llờờii  ccáácc  đđấấnngg  ttiiêênn  

ttrrii  cchhắắcc  cchhắắnn  hhơơnn,,  aannhh  eemm  nnêênn  cchhúú  ýý  llờờii  đđóó,,  nnhhưư  ccááii  đđèènn  ssooii  ssáánngg  ttrroonngg  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  

cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  nnààoo  bbaann  nnggààyy  llộộ  rraa,,  vvàà  ssaaoo  mmaaii  mmọọcc  ttrroonngg  llòònngg  aannhh  eemm..  
2200

  TTrrưướớcc  

hhếếtt,,  pphhảảii  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  ttrroonngg  KKiinnhh  TThháánnhh  llấấyy  ýý  rriiêênngg  ggiiảảii  

nngghhĩĩaa  đđưượợcc..  
2211

  VVìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  llàà  bbởởii  ýý  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  rraa,,  nnhhưưnngg  
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ấấyy  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccảảmm  đđộộnngg  mmàà  nnggưườờii  ttaa  đđãã  nnóóii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(2Phi. 1:18-21). 

Kỹ năng xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời cùng với kỹ năng lắng nghe tiếng 

phán của Ngài trong Kinh Thánh được lắng đọng trong một dạng thức sinh hoạt 

thuộc linh Cơ Đốc rất đặc biệt là đời sống cầu nguyện của Cơ Đốc Nhân: Họ sẽ 

biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời như một sự nương cậy Ngài chứ không phải 

chỉ để nhờ vả Ngài. Dưới ánh sáng của mẫu cầu nguyện mà Đức Chúa Jêsus 

Christ đã dạy cho chúng ta (Sv. Ma. 6:9-13) thì mối bận tâm chính của Cơ Đốc 

Nhân khi họ cầu nguyện là ý chỉ Thiên Thượng chứ không phải là lợi ích ích kỷ 

họ. Ngôn ngữ của sách Thi Thiên là ngôn ngữ cầu nguyện, có đầy những lời cầu 

nguyện thành tâm của những tấm lòng tin kính để nêu gương cho sự cầu nguyện 

của chúng ta. Một khi đời sống cầu nguyện của một người được sâu đậm trong sự 

tự thức về tình trạng bất lực của bản thân và theo sự dầm thấm có được trong lời 

Kinh Thánh thì hiện tượng tỏa sáng của đời sống người ấy sẽ diễn ra: ““
1166

  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..  
1177

  MMặặcc  ddầầuu  

aannhh  eemm  nnóóii  hhaayy  llààmm,,  ccũũnngg  pphhảảii  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  mmàà  llààmm  mmọọii  đđiiềềuu,,  nnhhờờ  

NNggààii  mmàà  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa..”” (Côl. 3:16-17; Sv. Êph. 5:19). 

Cũng chính vì vậy mà mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với Đức Chúa Trời 

khiến cho người ta không thể nào cứ sống khép mình, biệt lập được; trái lại họ có 

một nhu cần bức thiết về việc được hiệp thông trong một cộng đồng đức tin là Hội 

Thánh Địa Phương để được gây dựng nhau. Sự thất bại của Hội Thánh Địa 

Phương trong thực tiễn sinh hoạt của mình đã khiến cho ngày càng có nhiều người 

hiểu nhầm rằng chỉ có hoạt động thờ phượng Đức Chúa Trời với nhau trong Hội 

Thánh Địa Phương mới là đáng kể mà thôi. Thờ phượng là nổ lực hướng thượng 

của Hội Thánh phải được xây dựng cách ưu tiên đồng thời với nổ lực hướng nội 

và nổ lực hướng ngoại của Hội Thánh là môn đồ hóa và truyền giáo. Để Hội 

Thánh được vững mạnh cả ba sinh hoạt thờ phượng, môn đồ hóa, và truyền giáo 

đều phải được vững mạnh. Hội Thánh Địa Phương không phải là nơi cho người ta 

đến để hưởng lợi theo một cách nào đó từ sinh hoạt thờ phượng. Hội Thánh Địa 

Phương là một sinh thể ưu việt thuộc thẩm quyền Thiên Thượng, là một kênh ân 

điển của Đức Chúa Trời để các Cơ Đốc Nhân dâng phần tích cực nhất của mình 

để gây dựng nhau. Họ là những con người biết xưng nhận tội lỗi của mình với 

Đức Chúa Trời, biết tìm kiếm lời phán của Ngài, biết nương cậy Ngài hoàn toàn 
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cho nên đời sống họ được tỏa sáng và, cùng nhau trong Hội Thánh Địa Phương, 

họ tỏa sáng được ngày càng nhiều hơn theo mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa 

Trời ngày càng mật thiết hơn của mỗi người.  

Mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời ngày càng mật thiết hơn của mỗi người 

nhất thiết phải được thể hiện cách tập trung và cao độ qua đời sống vâng phục Đức 

Chúa Trời của mỗi người: ““NNếếuu  aaii  yyêêuu  mmếếnn  TTaa,,  tthhìì  vvâânngg  ggiiữữ  llờờii  TTaa,,  CChhaa  TTaa  ssẽẽ  

tthhưươơnngg  yyêêuu  nnggưườờii,,  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđếếnn  ccùùnngg  NNggưườờii  vvàà  ởở  ttrroonngg  NNggưườờii..”” (Gi. 14:23). 

Sự vâng phục Đức Chúa Trời là đỉnh cao của cuộc hạnh ngộ giữa một cá nhân với 

Ngài và đó là biểu hiện của sự hòa hiệp siêu nhiên giữa chủ thể của đức tin với đối 

tượng của đức tin ngay trên thế gian này. ““
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). 

Việc cố công vun đắp một mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với Đức Chúa 

Trời có lẽ là một việc làm đáng trọng và khôn ngoan hơn hết, và đó là điều chỉ có 

thể có ở những ai đã thuộc về Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ 

theo Kinh Thánh. Họ luôn luôn nhiệt thành trong việc xưng nhận tội lỗi của mình 

với Đức Chúa Trời, tìm cầu lời phán của Ngài trong Kinh Thánh, sống nương cậy 

Ngài bằng đời sống cầu nguyện, ra sức gây dựng nhau và cùng nhau gây dựng 

trong Hội Thánh Địa Phương, và thực sự sống vâng phục Ngài. 

 


