“Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau,
không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến,
thì thể nào các ngươi tin được?”
(Gi. 5:44)
Chúng ta thường ngộ nhận “khen ngợi” là “khích lệ” vì lời khen của người khác giúp
đem lại xúc cảm dương tính tích cực cho chúng ta. Tuy nhiên, phản ứng dương tính
tích cực đối với sự tiêu cực được Đức Chúa Trời kể là tiêu cực. Khi một người thực
sự ở trong công việc của Đức Chúa Trời thì người ấy chỉ nên tìm kiếm sự khích lệ từ
Ngài qua Lời Ngài mà thôi vì chỉ duy nhất một mình Ngài là Đấng thực sự khích lệ kẻ
hầu việc Ngài, còn lại tất cả mọi người chỉ biết khen ngợi nhau là chính.
Thế nhưng, hễ khi nào chúng ta được khen thì phải nhớ Lu. 6:26 (“Khốn cho các
ngươi, khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như
vậy!” [Gr. οςαι ςμιν οηαν καλωρ ςμαρ ειπωζιν πανηερ ανθπωποι καηα ηαςηα γαπ
εποιοςν ηοιρ ψεςδοπποθηηαιρ οι παηεπερ αςηων]) và hễ khi nào chúng ta cảm thấy
muốn được khen thì hãy nhớ Gi. 5:44
“Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình
Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” [Gr. πωρ δςναζθε ςμειρ
πιζηεςζαι δοξαν παπα αλληλων λαμβανονηερ και ηην δοξαν ηην].
Cần chú ý cách đặc biệt đối với tiền trí ngữ "π ρ δ ναμαι" trong câu Kinh Thánh này.
Các lẽ thật này từ Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khích lệ được cho nhiều người, nhưng
đồng thời cũng không khỏi làm cho nhiều người “đau đầu” - nếu như họ còn may
mắn biết đau đầu. Còn nếu họ đã hết biết đau đầu rồi thì - nói như các bạn trẻ vẫn hay
nói - “bótay.com”!
(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.)

“Khen Ngợi & Khích Lệ”
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