
1 

 

 

 

 

 

““BBààii  GGiiảảnngg  TTrrêênn  NNúúii””  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  vvềề  ““CCáácc  PPhhưướớcc  LLàànnhh””  vvĩĩnnhh  vviiễễnn  llàà  mmộộtt  nnúúii  kkiimm  ccưươơnngg  hhùùnngg  vvĩĩ,,  llấấpp  lláánnhh  ccáácc  

nngguuyyêênn  llýý  TThhiiêênn  ĐĐàànngg..  MMỗỗii  kkhhii  ttiiếếpp  ccậậnn  pphhâânn  đđooạạnn  KKiinnhh  TThháánnhh  nnààyy  ((MMaa..  55::11--1122)),,  vvớớii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  tthhôô  tthhiiểểnn  vvàà  kkiinnhh  nngghhiiệệmm  íítt  ooii  

ccủủaa  bbảảnn  tthhâânn,,  ttôôii  lluuôônn  tthhấấyy  mmììnnhh  cchhỉỉ  nnhhưư  mmộộtt  đđứứaa  bbéé,,  cchhooáánngg  nnggợợpp  ttrrưướớcc  vvôô  vvàànn  ttiiaa  ssáánngg  pphhảảnn  cchhiiếếuu  vviinnhh  qquuaanngg  TThhiiêênn  TThhưượợnngg..  

TTôôii  mmuuốốnn  llĩĩnnhh  hhộộii  ssaaoo  cchhoo  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  pphhảảii  bbắắtt  đđầầuu  ttừừ  đđââuu..  TTôôii  mmuuốốnn  ddiiễễnn  đđạạtt  cchhoo  ssaaoo  cchhoo  tthhậậtt  kkhhúúcc  cchhiiếếtt  

đđểể  llààmm  íícchh  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  cchhoo  đđàànn  cchhiiêênn  nnhhỏỏ  bbéé  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ủủyy  tthháácc  cchhoo  ttôôii  cchhăămm  nnuuôôii  nnhhưưnngg,,  đđáánngg  tthhưươơnngg  tthhaayy,,  ccũũnngg  

cchhỉỉ  llàà  nnhhữữnngg  llờờii  tthhôô  tthhiiểểnn,,  ttầầmm  tthhưườờnngg……  ƯƯớớcc  aaoo  rrằằnngg  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ssẽẽ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhoo  nnggưườờii  đđọọcc  ccóó  đđưượợcc  nnhhữữnngg  ssựự  nnộộii  

kkiiếếnn  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  ccòònn  nnhhữữnngg  ggìì  đđưượợcc  vviiếếtt  rraa  đđââyy  cchhỉỉ  llàà  cchhỗỗ  ddựựaa  cchhoo  ssựự  ttrrii  ggiiáácc,,  ggiiúúpp  cchhoo  ssựự  ssuuyy  ggẫẫmm  đđưượợcc  tthhuuậậnn  llợợii  

hhơơnn……  ““TToollllee  lleeggee,,  ttoollllee  lleeggee””  ((““CCứứ  đđọọcc  đđii!!  CCứứ  đđọọcc  đđii!!””))  [[SStt..  AAuugguussttiinnee,,  335544--443300]]  

((MMụụcc  SSưư  ĐĐooàànn  NNhhậậtt  TTâânn,,  TThháánngg  MMưườờii  22000066))  

 

 

Đối với một con người thiên nhiên, “Bài Giảng Trên Núi” của Đức Chúa Jêsus dễ khiến họ cảm thấy bối 

rối. Hễ khi nào chúng ta còn cậy mình, Đức Chúa Trời vẫn còn để cho sự yếu đuối của chúng ta phô bày 

ra. Chỉ khi nào chúng ta, bởi ơn của Đức Chúa Trời, biết đến với Ngài y theo thân phận cùng khốn của 

mình và xin tiếp nhận Ân Điển của Ngài, chúng ta mới được Ngài ban phước cho: 

““
11
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  xxeemm  tthhấấyy  đđooàànn  ddâânn  đđôônngg,,  bbèènn  llêênn  nnúúii  kkiiaa;;  kkhhii  NNggààii  đđãã  nnggồồii,,  tthhìì  ccáácc  mmôônn  đđồồ  đđếếnn  ggầầnn.. 

22
NNggààii  bbèènn  mmởở  mmiiệệnngg  mmàà  ttrruuyyềềnn  ddạạyy  rrằằnngg::  

33
PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn,,  vvìì  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  

llàà  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy!! (Ma. 5:1-3).  

 

AA..  ““NNƯƯỚỚCC  TTHHIIÊÊNN  ĐĐÀÀNNGG””  

 “Nước” hay “Vương Quốc” thường có ba ý nghĩa chính: 

 (1) Sự trị vì của một vị Quốc Vương;  

 (2) Dân Sự và lãnh địa thuộc về một vị Quốc Vương; 

 (3) Sự thụ hưởng cá nhân dưới sự trị vì của một Quốc Vương. 

““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” hay ““VVưươơnngg  QQuuốốcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” được đề cập trong Kinh Thánh là một 

khái niệm diễn đạt bằng Tiếng Hêbơrơ hay Hylạp có đầy đủ cả ba ý nghĩa kể trên, nhất là trong 

Kinh Thánh Tân Ước. 

I.  ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” Nói Về Sự Trị Vì Của Đức Chúa Trời. 

Sự đề cập sớm nhất trong Kinh Thánh về ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” được tìm thấy trong Sách 

Đaniên:  

““TTrroonngg  đđờờii  ccáácc  vvuuaa  nnầầyy,,  CChhúúaa  ttrrêênn  ttrrờờii  ssẽẽ  ddựựnngg  nnêênn  mmộộtt  NNưướớcc  kkhhôônngg  bbaaoo  ggiiờờ  bbịị  hhủủyy  ddiiệệtt,,  

qquuyyềềnn  NNưướớcc  ấấyy  kkhhôônngg  bbaaoo  ggiiờờ  đđểể  cchhoo  mmộộtt  ddâânn  ttộộcc  kkhháácc;;  ssoonngg  nnóó  ssẽẽ  đđáánnhh  ttaann  vvàà  hhủủyy  ddiiệệtt  hhếếtt  

ccáácc  nnưướớcc  ttrrưướớcc  kkiiaa,,  mmàà  mmììnnhh  tthhìì  đđứứnngg  đđờờii  đđờờii”” (Đa. 2:44). 

Tuy nhiên, ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” không phải chỉ thuần túy là sự điều hành trừu tượng. 
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““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” là sự trị vì của Đức Chúa Trời một cách đầy quyền năng để phá diệt 

mọi điều ác và cứu chuộc tội nhân. Đức Chúa Jêsus nhất định sẽ trị vì như là Quốc Vương 

của ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” sau khi Ngài đã diệt trừ xong các kẻ thù của mình, trong đó kẻ thù 

cuối cùng là sự chết, sau đó Ngài sẽ dâng ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” lên cho Đức Chúa Cha 

(1Cô. 15:24-26). 

Theo nghĩa này, ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” sẽ đến trong quyền năng và sự vinh hiển của sự tái 

lâm của Đức Chúa Jêsus để kết thúc tiến trình diệt trừ các kẻ thù của Ngài. Nhờ các kết quả 

đã có được cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta là những người tin theo Đức Chúa Jêsus đã 

có thể hưởng được một phần các phước hạnh của ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” trong khi mong đợi 

được hưởng các phước hạnh lớn lao hơn khi Đức Chúa Jêsus tái lâm. 

 II.  ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” Nói Về Dân Sự Và Lãnh Thổ Thuộc Về Đức Chúa Trời. 

Kinh Thánh Tân Ước cũng dùng phạm trù ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” để chỉ về Dân Sự của Đức 

Chúa Trời, tức những người đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc bằng công trình đền tội 

thay của Đức Chúa Jêsus: 

““ĐĐấấnngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  cchhúúnngg  ttaa,,  đđãã  llấấyy  hhuuyyếếtt  mmììnnhh  rrửửaa  ssạạcchh  ttộộii  llỗỗii  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  

ttaa  nnêênn  NNưướớcc  NNggààii,,  nnêênn  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  CChhaa  NNggààii……”” (Khải. 1:6). 

““NNggààii  đđãã  llààmm  cchhoo  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  nnêênn  NNưướớcc,,  vvàà  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttaa;;  

nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  ssẽẽ  ttrrịị  vvìì  ttrrêênn  mmặặtt  đđấấtt”” (Khải. 5:10). 

Hiện nay chương trình cứu cuộc của Đức Chúa Trời chưa kết thúc, Dân Sự Ngài còn chịu 

sự phối thuộc tư cách công dân với các nước của thế gian. Trong tương lai, khi chương 

trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời hoàn tất, ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” sẽ là một thực thể có 

lãnh thổ (Khải. 21:1-27). 

 III. ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” Nói Về Sự Thụ Hưởng Cá Nhân Dưới Sự Trị Vì Của Đức Chúa Trời. 

Sự thụ hưởng cá nhân trong ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” vừa vốn có trong quá khứ, đang có trong 

hiện tại, và sẽ còn đến trong tương lai. Lời rao báo sớm nhất trong Kinh Thánh Tân Ước về 

““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” là lời của Giăng Báptít: 

  ““CCáácc  nnggưươơii  pphhảảii  ăănn  nnăănn,,  vvìì  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  đđãã  đđếếnn  ggầầnn”” (Ma. 3:2). 

Mệnh lệnh về một tấm lòng “ăn năn” là sứ điệp xuyên suốt để được hưởng ““NNưướớcc  TThhiiêênn  

ĐĐàànngg””: 

““TTừừ  llúúcc  đđóó,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  kkhhởởii  ggiiảảnngg  ddạạyy  rrằằnngg::  CCáácc  nnggưươơii  hhããyy  ăănn  nnăănn,,  vvìì  NNưướớcc  TThhiiêênn  

ĐĐàànngg  đđãã  đđếếnn  ggầầnn”” (Ma. 4:17). 

““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” được giới thiệu cho thế gian qua mục vụ của Giăng Báptít, và phải 

được nhận thức, theo đuổi bằng sự quyết tâm. Sự hai lòng, giả hình của người Pharisi, dầu 

rằng theo dòng giống thì họ là người được thừa kế, không cho phép ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” 

hiện hữu trong lòng họ một cách tự động được: 

““LLuuậậtt  PPhháápp  vvàà  ccáácc  LLờờii  TTiiêênn  TTrrii  ccóó  đđếếnn  đđờờii  GGiiăănngg  mmàà  tthhôôii;;  ttừừ  đđóó,,  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  NNưướớcc  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ttrruuyyềềnn  rraa,,  vvàà  aaii  nnấấyy  ddùùnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  mmàà  vvààoo  đđóó”” (Lu. 16:16; Gk.       

[biazo] = dốc lòng, dốc sức). 
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Trên một phương diện, ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” chính là kinh nghiệm bản thân về sự điều 

khiển, dắt dẫn của Đức Chúa Trời trên đời sống cá nhân. Dầu rằng ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” đã 

được mở ra trên đất, nhưng để hưởng được ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” người ta phải mở cửa lòng 

mình ra để đón nhận: 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccấấtt  ttiiếếnngg  đđáápp  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  qquuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  nnếếuu  mmộộtt  

nnggưườờii  cchhẳẳnngg  ssaannhh  llạạii,,  tthhìì  kkhhôônngg  tthhểể  tthhấấyy  đđưượợcc  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gi. 3:3). 

Trên phương diện là sự thụ hưởng cá nhân dưới sự trị vì của Đức Chúa Trời, ““NNưướớcc  TThhiiêênn  

ĐĐàànngg”” là năng lực cảm thụ và đáp ứng với quyền năng Thiên Thượng chứ không phải chỉ 

là chữ nghĩa, văn tự: 

  ““VVìì  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ởở  ttạạii  llờờii  nnóóii,,  mmàà  ởở  ttạạii  nnăănngg  llựựcc”” (1Cô. 4:20). 

Đó chính là sự dạy dỗ trong lời phán của Đức Chúa Jêsus trong “Bài Giảng Trên Núi””::  

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn,,  vvìì  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  llàà  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy”” (Ma. 

5:3). 

 

BB..  ““KKẺẺ  CCÓÓ  LLÒÒNNGG  KKHHÓÓ  KKHHĂĂNN””  

Trong Định Kỳ Hội Thánh, ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg”” chỉ về trạng thái một cá nhân đầu phục hoàn 

toàn theo sự dắt dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời: 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  qquuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  nnếếuu  mmộộtt  nnggưườờii  cchhẳẳnngg  nnhhờờ  

nnưướớcc  vvàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  ssaannhh,,  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  vvààoo  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gi. 3:5). 

Khi vua Salômôn làm vua dân Ysơraên, Đức Chúa Trời hứa  ban bất cứ điều gì ông xin. Thay vì 

xin sự giàu sang, quyền lực; Salômôn đã xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã 

nhậm lời cầu xin ấy và ban cho vua Salômôn sự khôn ngoan. Với sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa 

Trời, mọi sự khác đều đã đến với vua Salômôn. Đó là một hình ảnh cho thấy tác dụng phi thường 

của một tấm lòng “khó khăn”. ““CCóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” là nhận thức được sự thiếu kém của mình và 

biết nương cậy Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Nhờ vậy, kẻ ““ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” sẽ được ban 

cho “Nước Thiên Đàng”. Ai biết lấy Đức Chúa Trời làm lẽ sống của mình sẽ được Ngài ban cho 

tất cả để sống. 

Các nhân vật Kinh Thánh đã biểu lộ “lòng khó khăn” của họ như thế nào, và làm thế nào để 

chúng ta thực sự có “lòng khó khăn” để có thể thừa hưởng được ““NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg””? 

 I. ““LLòònngg  KKhhóó  KKhhăănn”” Phải Thường Trực. 

Khi dân Ysơraên rời khỏi xứ Aicập, họ đã mang theo một phần sự giàu có của Aicập mà 

Đức Chúa Trời cho phép họ đòi hỏi như tiền công cho những năm dài phục dịch (Xuất. 

11:2; Thi. 105:37). Tuy nhiên, tình trạng sung túc tài chính ấy đã không giải quyết nổi vấn 

đề thiếu nước uống của họ trong sa mạc. Tiền bạc là một việc, nhưng thức ăn, nước uống 

trong sa mạc lại hoàn toàn là một việc khác. Lúc ấy, dân Ysơraên thừa tiền của nhưng lại 

thiếu nước để sống. Nếu không có sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời, sự sống của họ đã phải 

giã từ sự giàu có để ra đi. 

Vào mỗi buổi sớm mai, Đức Chúa Trời đã ban cho họ Mana, một loại thức ăn từ trời rơi 

xuống sáu ngày mỗi tuần. Dân Sự chỉ được phép nhặt một số lượng đủ dùng cho mỗi ngày. 
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Số Mana dùng còn thừa sẽ trở nên hư thối, hóa sâu bọ trong ngày tiếp theo (Xuất. 16:16-

21). Tuy nhiên, vào ngày (Thứ Sáu) trước ngày Sabát, họ được phép thu nhặt nhiều gấp đôi 

ngày thường (Xuất. 16:22-24). Bằng việc qui định như thế, Đức Chúa Trời dạy cho Dân Sự 

Ngài biết nương cậy nơi Ngài mỗi ngày. 

Sự cung ứng Mana của Đức Chúa Trời cho dân Ysơraên dạy cho chúng ta biết thế nào là 

““ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn””. Đức Chúa Trời muốn chúng ta: 

 (1) Trực tiếp nhận từ nơi Ngài sự đáp ứng thuộc linh; 

 (2) Biết rằng sự đáp ứng thuộc linh là nhu cần hàng ngày và phải được nhận mỗi ngày; 

 (3)  Phải có sự chuẩn bị thuộc linh cho sự yên nghỉ trong Ngài. 

Thử tưởng tượng, bầu không khí thuộc linh trong Hội Thánh mỗi Chúa Nhật sẽ tốt đẹp biết 

bao nếu mọi người trong Hội Thánh đều chuẩn bị lòng mình cho Lời Chúa, cho sự cầu 

nguyện, cho sự thờ phượng,… ngay từ ngày (Thứ Bảy) hôm trước? Có được như thế, buổi 

thờ phượng Chúa Nhật của chúng ta sẽ được sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Thánh 

Linh. Ngược lại, nếu Dân Sự chỉ biết dành duy nhất ngày Chúa Nhật để gặp gỡ với Đức 

Chúa Trời cho cả tuần lễ, sự kinh nghiệm Chúa của họ sẽ lập tức bị thui chột ngay vào ngày 

hôm sau theo cùng một cách mà ngày xưa Mana đã bị phân hủy! Chúng ta được dạy phải 

biết chuẩn bị thích đáng cho sự giao ngộ với Đức Chúa Trời của mình.  

 II. ““LLòònngg  KKhhóó  KKhhăănn”” Phải Tích Cực. 

Sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời là một nổ lực tích cực của ý chí, không phải chỉ là phản 

ứng có điều kiện theo cảm xúc. 

Đaniên là một con người thực sự ““ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn””. Nhu cần tương giao với Đức Chúa 

Trời của Đaniên lớn không có gì ngăn cản nổi. Chính những người chống đối Đaniên biết 

rõ điều đó và họ đã tâu xin vua ban một sắc lệnh cấm không được cầu nguyện với bất cứ 

thần nào khác trong thời hạn ba mươi ngày. Đúng như mưu tính của những kẻ gian ác, 

Đaniên đã không bỏ sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mình và đã bị ném vào hang sư 

tử để trừng phạt. ““CCóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” là có cả Thiên Đàng với muôn thiên binh, thiên sứ và 

Đức Chúa Trời mình! Đaniên đã được bình an vô sự trước lũ sư tử đói mồi, khát máu. Đã 

bao giờ chúng ta bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn như Đaniên chưa? Liệu chúng ta “có lòng 

khó khăn” như Đaniên không? 

 III. ““LLòònngg  KKhhóó  KKhhăănn”” Phải Chân Thực. 

 Sự nương cậy đúng nghĩa nơi Đức Chúa Trời phải là một sự nương cậy chân thực.   

Sách Mác Chương10 trước thuật về một người trai trẻ, giàu có được kể là đã giữ mọi điều 

Luật Pháp đòi hỏi “ttừừ  kkhhii  ccòònn  nnhhỏỏ” (Mác 10:20), được chính Đức Chúa Jêsus xem như chỉ 

“ccòònn  tthhiiếếuu  mmộộtt  đđiiềềuu” (Mác 10:21) nhưng đã thất bại trong việc nắm bắt “ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii” 

(Mác 10:17) vì người này “ccóó  nnhhiiềềuu  ccủủaa  llắắmm” (Mác 10:22).   

Chính các môn đồ của Đức Chúa Jêsus cũng không tự tách vạch nổi bản chất của vấn đề 

(Mác 10:28), và đã phải cần đến sự minh giải của Đức Chúa Jêsus: 

““
2299

QQuuảả  tthhậậtt,,  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  cchhẳẳnngg  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  vvìì  TTaa  vvàà  TTiinn  LLàànnhh  ttừừ  bbỏỏ  nnhhàà  

ccửửaa,,  aannhh  eemm,,  cchhịị  eemm,,  cchhaa  mmẹẹ,,  ccoonn  ccááii,,  đđấấtt  rruuộộnngg,,  
3300

mmàà  cchhẳẳnngg  llããnnhh  đđưượợcc  đđưươơnngg  bbââyy  ggiiờờ,,  
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ttrroonngg  đđờờii  nnầầyy,,  ttrrăămm  llầầnn  hhơơnn  vvềề  nnhhữữnngg  nnhhàà  ccửửaa,,  aannhh  eemm,,  cchhịị  eemm,,  mmẹẹ  ccoonn,,  đđấấtt  rruuộộnngg,,  vvớớii  ssựự  

bbắắtt  bbớớ,,  vvàà  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  ttrroonngg  đđờờii  ssaauu”” (Mác 10:29-30). 

Sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus về việc ““ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” không nói về sự khó khăn vật 

chất. Tuy nhiên, có một mối tương quan giữa sự nghèo khó thuộc linh và sự nghèo khó 

trong đời này. Con người thiên nhiên luôn có xu hướng ỷ lại nơi những gì mình có. Khi 

không thể tìm được sự nương cậy nơi của cải vật chất, người ta sẽ dễ dàng hơn trong việc 

đến với Kinh Thánh để tìm kiếm lẽ thật và sự khôn ngoan. Khi không thể ỷ lại vào của cải 

vật chất, người ta sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc hạ mình, quì gối trước Đức Chúa Trời để 

tìm kiếm sự thương xót của Ngài. 

““CCóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” cũng không nói về sự thiếu hiểu biết Kinh Thánh. Có người tưởng 

lầm rằng có sự hiểu biết về Kinh Thánh đồng nghĩa với sự trưởng thành thuộc linh, nhưng 

điều ấy không đúng. Có một kiến thức Kinh Thánh phong phú có thể giúp ích cho người ta 

tăng trưởng trong đời sống Cơ Đốc. Tuy nhiên, đời sống Cơ Đốc là một vấn đề hoàn toàn 

khác: Đời sống Cơ Đốc là đời sống làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong 

Kinh Thánh chứ không phải chỉ là sự hiểu biết về Kinh Thánh. Đời sống Cơ Đốc có liên 

quan đến việc vâng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, áp dụng sự dạy dỗ Kinh Thánh trong 

đời sống mình. 

““CCóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” cũng không có nghĩa là tự đánh giá thấp về mình. Đức Chúa Trời 

muốn chúng ta có nhận thức về mình đúng y theo như vốn có, không hơn, không kém. Đức 

Chúa Trời không hề muốn chúng ta tự gớm ghét mình, Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta phải 

nương cậy Ngài mà thôi. 

““CCóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” có nghĩa là tự nhận thức được trạng thái băng hoại thuộc linh của bản 

thân; biết rằng không thể tự mình hoàn thiện mình, không thể tự mình cứu mình được mà 

phải hoàn toàn nương cậy nơi Ân Điển của Đức Chúa Trời (Lu. 18:9-14). 

Phước hạnh Thiên Thượng sẵn dành cho những ai sống đẹp ý Đức Chúa Trời. Ngài  dò 

thấu tận trong lòng mỗi người, và Ngài làm ơn dồi dào cho ai biết tận hiến để hoàn thành ý 

chỉ của Ngài trên đời sống mình. 

Là Cơ Đốc Nhân chân thực, người ta phải tìm thấy được mọi sự có cần cho đời sống theo Chúa từ nơi 

Đức Thánh Linh đang ở cùng trong đời sống mình. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh đem Vương Quốc 

của Đức Chúa Trời đến trong đời sống của bất cứ ai thành tâm, trung tín trong sự nương cậy Ngài, chịu 

để cho Ngài dắt dẫn. ““CCóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” là có một sự nhận thức thường trực, tích cực, và chân thực về 

thân phận bất lực của mình; biết trông cậy ở sự đáp ứng toàn diện và tuyệt đối của duy nhất Đức Chúa 

Trời cho mọi nhu cần cá nhân. 

 

(DoanNhatTan, 11Jan2014) 

 

 


