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““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))  

 

 

 

Sống trên đời, khóc_cười là việc không sao tránh khỏi. Thông thường, khi vui người ta mới cười; và 

khóc là dấu hiệu của việc chẳng hay, ít ai mong muốn. Khóc_cười thể hiện trạng thái tâm lý; là hình thức 

phản ánh của các kích thích tâm lý_thần kinh, ít khi lệ thuộc sự tác động của ý chí. Phản ứng tâm lý_thần 

kinh mang tính chủ quan; do đó nhiều khi khóc_cười cũng có thể là “có duyên” hay “vô duyên” đối với 

các nhận thức khách quan. Dưới ánh sáng Kinh Thánh, theo sự nhìn nhận Thiên Thượng, khóc_cười 

còn có thể “được phước” hay “mất phước” nữa! Tất nhiên, “được phước” khi phù hợp theo ý chỉ Thiên 

Thượng của Đức Chúa Trời; và “mất phước” khi không đẹp ý Đức Chúa Trời. 

AA..  ““NNHHỮỮNNGG  KKẺẺ  TTHHAANN  KKHHÓÓCC””  

Vì một người không thể nào đến với Đức Chúa Jêsus Christ khi chưa được Đức Chúa Cha đổi 

lòng, cho nên “kẻ than khóc” cũng đồng thời là người đã được Đức Chúa Trời làm cho đổi lòng. 

Do đó, người nhận biết tội lỗi và tình trạng vô phương tự cứu của mình trước mặt Đức Chúa Trời, 

người “có lòng khó khăn” (Ma. 5:3), cũng sẽ đồng thời là người biết xót xa cho tình trạng băng 

hoại thuộc linh của mình: 

  ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhaann  kkhhóócc,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  yyêênn  ủủii!!”” (Ma. 5:4) 

Sự than khóc này không phải chỉ là tâm lý buồn thảm, cũng không phải là trạng thái chấn động 

tình cảm; mà là nỗi xót xa của tâm linh và là cảm thức ê chề xuất hiện theo sau sự nhận thức về 

tính chất suy thoái của bản thân. Người công nghĩa không muốn đắm đuối một cách ích kỷ  trong 

sự sa đọa của xác thịt. Người công nghĩa có sự quặn thắt về tội lỗi mình, vì họ tôn trọng những 

điều Đức Chúa Trời quan tâm. Một khi bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của tội lỗi, người có 

xu hướng công nghĩa cũng biết được rằng sự suy thoái của họ làm tổn thương Đức Chúa Trời 

thánh khiết nữa:“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô. 7:24) 
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BB..  ““PPHHƯƯỚỚCC  CCHHOO  NNHHỮỮNNGG  KKẺẺ  TTHHAANN  KKHHÓÓCC””  

 I. Họ Là Người Công Nghĩa 

Một người bị bắt, bị phạt vì hành vi tội lỗi có thể sẽ biết hối tiếc về tội lỗi mình đã phạm 

mặc dầu người ấy có thể chẳng có chút cảm thức tội lỗi nào theo sự cáo buộc của Kinh 

Thánh. Và, một người theo một loại triết lý hay tôn giáo phi Kinh Thánh nào đó rất có thể 

sẽ hết sức xót xa vì đã không thể trội vượt lên trên các tiêu chuẩn (phi Cơ Đốc) của những 

gì họ tin. Đức Chúa Trời chẳng hề “yên ủi” những người “than khóc” phi Kinh Thánh này 

bao giờ! Đức Chúa Jêsus đang dạy về một loại “than khóc” đến từ sự hạ mình và sự ăn năn 

thật, đẹp ý Đức Chúa Trời. Sự “than khóc” được Đức Chúa Jêsus nói đến ở đây không đến 

bởi lòng sùng mộ phản Kinh Thánh cũng như sự nản lòng, thoái chí mang tính chất tâm lý 

cá nhân hay dưới ảnh hưởng xã hội. Nói cho cùng, loại “than khóc” được nêu ra ở đây là 

loại “than khóc” của sự tin kính chứ không phải là sự than khóc bất kính của đời thường: 

““VVìì  ssựự  bbuuồồnn  rrầầuu  tthheeoo  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssaannhh  rraa  ssựự  hhốốii  ccảảii,,  vvàà  ssựự  hhốốii  ccảảii  ddẫẫnn  đđếếnn  ssựự  rrỗỗii  lliinnhh  

hhồồnn;;  vvềề  ssựự  đđóó  nnggưườờii  ttaa  cchhẳẳnngg  hhềề  ăănn  nnăănn,,  ccòònn  ssựự  bbuuồồnn  rrầầuu  tthheeoo  tthhếế  ggiiaann  ssaannhh  rraa  ssựự  cchhếếtt”” 

(2Cô. 7:10) 

Người có lòng công nghĩa – tức là người đã được Đức Chúa Trời chứng giải, chứng tri, và 

chứng chiếu – không những chỉ xót xa cho tội lỗi của riêng mình mà còn biết tiếc cho tội lỗi 

của người khác, nhất là của những người cùng chung trong một cộng đồng thuộc linh, 

chung Hội Thánh. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ tội lỗi cho Êsai, Nhà Tiên Tri đã hết sức thấm 

thía về những gì mình được chứng giải; đã “than khóc” chẳng những cho bản thân mà còn 

cho tội lỗi của những người sống chung quanh mình nữa: 

““KKhhốốnn  nnạạnn  cchhoo  ttôôii!!  XXoonngg  đđờờii  ttôôii  rrồồii!!  VVìì  ttôôii  llàà  nnggưườờii  ccóó  mmôôii  ddơơ  ddááyy,,  ởở  ggiiữữaa  mmộộtt  ddâânn  ccóó  mmôôii  

ddơơ  ddááyy,,  bbởởii  mmắắtt  ttôôii  đđãã  tthhấấyy  VVuuaa,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  vvạạnn  qquuâânn!!”” (Ês. 6:5) 

Cùng một cách tương tự, Giêrêmi đã bày tỏ sự “than khóc” tột độ của mình về tội lỗi trong 

các Sách Giêrêmi và Ca Thương (và Đức Chúa Trời đã phát vãn Dân Ngài y theo như 

Giêrêmi đã nói tiên tri). Về sau, khi Đaniên nói về Đức Chúa Trời cùng với lời hứa của 

Ngài về việc phục hồi Dân Ngài, (cũng như Giêrêmi đã nói), Đaniên cũng “than khóc” cho 

tội lỗi của dân mình  

““
44
VVậậyy,,  ttaa  ccầầuu  nngguuyyệệnn  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttaa,,  vvàà  xxưưnngg  ttộộii  ccùùnngg  NNggààii  mmàà  rrằằnngg::  ÔÔii!!  

CChhúúaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccaaoo  ccảả  vvàà  đđáánngg  kkhhiiếếpp  ssợợ!!  NNggààii  ggiiữữ  llờờii  ggiiaaoo  ưướớcc  vvàà  ssựự  nnhhâânn  ttừừ  đđốốii  

vvớớii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  yyêêuu  NNggààii  vvàà  ggiiữữ  ccáácc  đđiiềềuu  rrăănn  NNggààii,,  
55
cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  pphhạạmm  ttộộii,,  llààmm  ssựự  ttrrááii  nnggưượợcc,,  

ăănn  ởở  hhuunngg  ddữữ,,  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  bbạạnn  nngghhịịcchh  vvàà  đđãã  xxââyy  bbỏỏ  ccáácc  ggiiềềnngg  mmốốii  vvàà  lluuậậtt  llệệ  ccủủaa  NNggààii”” 

(Đa. 9:4-5) 

 II. Họ Thuộc Về Đức Chúa Trời  

Theo văn mạch của “Bài Giảng Trên Núi”, có thể là Đức Chúa Jêsus bao gồm cả sự “than 

khóc” của người tín hữu đối với sự chống đối, bắt bớ của những người không tin: 

““
1100

PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  bbắắtt  bbớớ  vvìì  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  llàà  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

ấấyy!!
1111

KKhhii  nnààoo  vvìì  ccớớ  TTaa  mmàà  nnggưườờii  ttaa  mmắắnngg  nnhhiiếếcc,,  bbắắtt  bbớớ,,  vvàà  llấấyy  mmọọii  đđiiềềuu  ddữữ  nnóóii  vvuu  cchhoo  ccáácc  

nnggưươơii,,  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  pphhưướớcc..  
1122

HHããyy  vvuuii  vvẻẻ,,  vvàà  nnứứcc  llòònngg  mmừừnngg  rrỡỡ,,  vvìì  pphhầầnn  tthhưưởởnngg  

ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ssẽẽ  llớớnn  llắắmm;;  bbởởii  vvìì  nnggưườờii  ttaa  ccũũnngg  ttừừnngg  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  ttrrưướớcc  
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ccáácc  nnggưươơii  nnhhưư  vvậậyy”” (Ma. 5:10-12)   

Đức Chúa Jêsus phán cho biết rằng những ai chịu “than khóc” sẽ được “phước”; không 

phải được phước vì chính hành vi “than khóc” mà là sự “than khóc” nói lên được họ là ai, 

tấm lòng của họ thế nào,… Sự than khóc của một cá nhân thể hiện trạng thái thuộc linh của 

họ là điều Đức Chúa Trời quan tâm. Người “than khóc” vì nhận thức được tình trạng tội lỗi 

của bản thân cũng sẽ được “phước” như người “than khóc” vì bị áp bức bởi các thế lực tội 

lỗi. Đối với những ai giảng dạy và tuân hành các điều răn của Đức Chúa Trời, người đời 

này sẽ đàn áp họ. Sự áp bức trên những người “than khóc” vì cớ sự công bình của Đức 

Chúa Trời có nhiều hình thái và cấp độ khác nhau, từ các xu thế xã hội vô đạo cho đến 

những chính sách tàn bạo của các thể chế trong đời này. Đối với những ai chịu áp bức như 

thế mà vẫn vững lòng tin nơi sự yên ủi và giải cứu của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đáp ứng sự 

trông cậy của họ bằng mọi thứ phước thiêng liêng từ nơi Ngài, vì họ thuộc về Ngài: 

““
1188

VVíí  bbằằnngg  nnggưườờii  đđờờii  gghhéétt  ccáácc  nnggưươơii,,  tthhìì  hhããyy  bbiiếếtt  rrằằnngg  hhọọ  đđãã  gghhéétt  TTaa  ttrrưướớcc  ccáácc  nnggưươơii..  
1199

NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  nnggưườờii  đđờờii  ssẽẽ  yyêêuu  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  mmììnnhh;;  nnhhưưnngg  vvìì  ccáácc  

nnggưươơii  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann  vvàà  TTaa  đđãã  llựựaa  cchhọọnn  ccáácc  nnggưươơii  ggiiữữaa  tthhếế  ggiiaann,,  bbởởii  ccớớ  đđóó  nnggưườờii  

đđờờii  gghhéétt  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 15:18-19)  

 III.  Họ Không Còn Ở Dưới Sự Phán Xét 

Qua lời phán này, Đức Chúa Jêsus cũng còn vạch rõ thế đối lập trong cách nghĩ của người 

đời. Có nhiều người vốn phá sản về thuộc linh nhưng họ không hề biết như thế, họ vẫn cứ 

làm như thể là mình sung mãn về thuộc linh lắm: Thay vì phải “than khóc”, họ tự đắc về vi 

phạm mình. Có lắm người trong vai trò “chức sắc tôn giáo” vẫn tỏ ra an nhiên trong việc lợi 

dụng các kẽ hở của tổ chức để mưu cầu lợi lộc bản thân! Các tay “anh chị” trong giới giang 

hồ vẫn hiu hiu tự đắc về lề thói “xã hội đen” của họ! Lắm khi những người “chẳng ra gì” 

trên phương diện luân lý, đạo đức (ấy là chưa kể đến thân phận tội nhân trước mặt Đức 

Chúa Trời) nhưng lại rất vênh váo! Cứ xem tình trạng “được đằng chân, lân đằng đầu” của 

các trào lưu hắc ám trong xã hội ngày nay là đủ biết. Họ không hề có bất cứ một chút gì là 

“kính sợ” Đức Chúa Trời cả. Họ không bao giờ đếm xỉa đến Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ 

tự cho mình là một loại “thượng đế” hoặc nghĩ rằng Thượng Đế tồn tại là để nuông chìu 

họ! Kinh Thánh không cho thấy Đức Chúa Trời phải như thế. Kinh Thánh dạy cho biết 

rằng Đức Chúa Trời chỉ tha thứ cho những ai được Ngài ban cho sự ăn năn thật. Ngoại giả, 

Đức Chúa Trời định tội nặng nề cho các tội nhân không chịu ăn năn về tội lỗi mình, không 

biết “than khóc” cho thân phận mình theo sự nhìn nhận của Ngài. Những hạng người này 

chẳng những tự đắc về tội lỗi của họ, họ còn ủng hộ cho những ai sống giống như họ nữa. 

Thậm chí, có những người tự nhận mình là Cơ Đốc Nhân nhưng vẫn bất chấp sự dạy dỗ 

của Kinh Thánh một cách hiển nhiên. Giữa vòng các Hội Thánh ngày nay trên thế giới, 

người ta vẫn thường công khai ủng hộ các thần học gia giả danh thần học gia, hoặc lập 

những con người bất minh, bất chính và bất kính vào các vai trò lãnh đạo thuộc linh:  

““DDầầuu  hhọọ  bbiiếếtt  mmạạnngg  llịịnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttỏỏ  rraa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  pphhạạmm  ccáácc  ttộộii  ddưườờnngg  ấấyy  llàà  đđáánngg  

cchhếếtt,,  tthhếế  mmàà  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  hhọọ  ttựự  llààmm  tthhôôii  đđââuu,,  llạạii  ccòònn  ưưnngg  tthhuuậậnn  cchhoo  kkẻẻ  kkhháácc  pphhạạmm  ccáácc  đđiiềềuu  

ấấyy  nnữữaa”” (Rô. 1:32)  

Ngày nay, người ta thường tỏ ra tự đắc về việc có một lập trường “cởi mở” đối với những 
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điều phi Kinh Thánh. Dầu vậy, Sứ Đồ Phaolô lên án những việc như thế một cách nặng nề. 

Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thay vì dung túng thái độ không ăn năn và các sự vi phạm 

luân lý, đạo đức; thay vì đồng tình với các sự giảng dạy tà vạy và những kẻ lầm đường lạc 

lối; chúng ta phải có thái độ thẳng thắn đối với họ, sẵn sàng loại ra khỏi Hội Thánh những 

kẻ không chịu ăn năn: 

““
11
CCóó  ttiinn  đđồồnn  rraa  kkhhắắpp  nnơơii  rrằằnngg  ttrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  ddââmm  llooạạnn,,  ddââmm  llooạạnn  đđếếnn  tthhếế,,  ddẫẫuu  nnggưườờii  

nnggooạạii  đđạạoo  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  nnhhưư  vvậậyy::  llàà  đđếếnn  nnỗỗii  ttrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  nnggưườờii  llấấyy  vvợợ  ccủủaa  cchhaa  mmììnnhh..  
22
AAnnhh  eemm  ccòònn  llêênn  mmììnnhh  kkiiêêuu  nnggạạoo!!  AAnnhh  eemm  cchhẳẳnngg  ttừừnngg  bbuuồồnn  rrấấuu,,  hhầầuu  cchhoo  kkẻẻ  pphhạạmm  ttộộii  đđóó  bbịị  

ttrrừừ  bbỏỏ  kkhhỏỏii  vvòònngg  aannhh  eemm  tthhìì  hhơơnn!!”” (1Cô. 5:1-2) 

““
1122

VVìì  cchhưưnngg  ccóó  pphhảảii  ttôôii  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  kkẻẻ  ởở  nnggooààii  ssaaoo??  HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  aannhh  eemm  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  

nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  ssaaoo??  
1133

CCòònn  nnhhưư  kkẻẻ  ởở  nnggooààii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđooáánn  xxéétt  hhọọ..  HHããyy  

ttrrừừ  bbỏỏ  kkẻẻ  ggiiaann  áácc  kkhhỏỏii  aannhh  eemm”” (1Cô. 5:12-13). 

Sự dạy dỗ của Kinh Thánh là rất hiển nhiên. Dầu vậy, ngày nay chỉ có một thiểu số cộng 

đoàn Dân Chúa là giữ lòng trung tín trong việc thi hành các mệnh lệnh Kinh Thánh đối với 

các sự vi phạm Kinh Thánh. Còn tệ hơn thế, hiện đang có một xu hướng muốn để cho 

những người vi phạm Kinh Thánh lãnh đạo Hội Thánh dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa 

Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết! 

Tương tự như việc người công nghĩa và người bất nghĩa có các thái độ đối nghịch nhau đối 

với vấn đề tội lỗi, Đức Chúa Trời đã định phận trái ngược nhau cho hai hạng người ấy. 

Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ trút cơn giận Ngài trên những ai dung túng tội 

lỗi, đang đùa với tội lỗi. Ngày nay, có nhiều người cứ khăng khăng rằng Đức Chúa Trời chỉ 

muốn cho họ được vui (theo cách của họ), và họ lấy sự giả định phi Kinh Thánh ấy làm 

nguyên tắc để ra các quyết định cho đời sống của mình. Vì họ tưởng rằng Đức Chúa Trời 

sẽ chìu chuộng họ, Ngài sẽ không hạn chế tư dục của họ; cho nên họ được phép sống theo 

cách họ thích! Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không bao giờ như thế cả!  

““VVảả,,  ccơơnn  ggiiậậnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttừừ  ttrrêênn  ttrrờờii  ttỏỏ  rraa  nngghhịịcchh  ccùùnngg  mmọọii  ssựự  kkhhôônngg  ttiinn  kkíínnhh  vvàà  

mmọọii  ssựự  kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ddùùnngg  ssựự  kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh  mmàà  bbắắtt  hhiiếếpp  llẽẽ  tthhậậtt”” 

(Rô. 1:12). 

““
33
VVìì  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  kkhhiiếếnn  aannhh  eemm  nnêênn  tthháánnhh::  TTứứcc  llàà  pphhảảii  lláánnhh  ssựự  ôô  uuếế,,  

44
mmỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  bbiiếếtt  ggiiữữ  tthhâânn  mmììnnhh  cchhoo  tthháánnhh  ssạạcchh  vvàà  ttôônn  ttrrọọnngg,,  

55
cchhẳẳnngg  bbaaoo  ggiiờờ  ssaa  vvààoo  ttììnnhh  

ddụụcc  lluuôônngg  ttuuồồnngg  nnhhưư  nnggưườờii  nnggooạạii  đđạạoo,,  llàà  kkẻẻ  kkhhôônngg  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
66
CChhớớ  ccóó  aaii  

pphhỉỉnnhh  pphhờờ  aannhh  eemm  mmììnnhh,,  hhaayy  llàà  llààmm  hhạạii  aannhh  eemm  bbấấtt  kkỳỳ  vviiệệcc  ggìì,,  vvìì  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  bbááoo  ooáánn  

nnhhữữnngg  ssựự  đđóó,,  nnhhưư  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  nnóóii  ttrrưướớcc  ccùùnngg  aannhh  eemm  vvàà  đđãã  llààmm  cchhứứnngg..  
77
BBởởii  cchhưưnngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  ggọọii  cchhúúnngg  ttaa  đđếếnn  ssựự  ôô  uuếế  đđââuu,,  bbèènn  llàà  ssựự  nnêênn  tthháánnhh  vvậậyy..  
88
CChhoo  nnêênn,,  aaii  kkhhiinnhh  

bbỏỏ  đđiiềềuu  cchhúúnngg  ttôôii  nnóóii,,  tthhìì  kkhhôônngg  pphhảảii  kkhhiinnhh  bbỏỏ  nnggưườờii  ttaa  đđââuu,,  bbèènn  llàà  kkhhiinnhh  bbỏỏ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  bbaann  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  NNggààii  ttrroonngg  aannhh  eemm”” (1Tê. 4:3-8). 

““KKhhốốnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  llàà  kkẻẻ  hhiiệệnn  đđưươơnngg  nnoo,,  vvìì  ssẽẽ  đđóóii!!  KKhhốốnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  llàà  kkẻẻ  hhiiệệnn  đđưươơnngg  

ccưườờii,,  vvìì  ssẽẽ  đđểể  ttaanngg  vvàà  kkhhóócc  llóócc”” (Lu. 6:25). 

Hai hạng người, hai định phận đối nghịch nhau. Nếu sự đoán phạt để dành cho kẻ bất nghĩa thì phước 

hạnh của Đức Chúa Trời đang chờ đón những ai biết trăn trở, xót xa về vi phạm mình để rồi từ đó có thể 

đến với Ngài, tìm được ơn trong lúc có cần: 
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““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhaann  kkhhóócc,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  yyêênn  ủủii!!”” (Ma. 5:4). 

Cười là cười và khóc là khóc, Đức Chúa Trời không hề ban phước cho tự thân tiếng cười hay tiếng khóc. 

Người có cảm thức về tội lỗi của mình (hoặc của người chung quanh), có ý chí quyết lòng từ bỏ (hay 

cảnh tỉnh cho người khác từ bỏ) là người được phước của Đức Chúa Trời vì nhờ đó mà người ta có thể 

có thể đến với sự sống đời đời qua sự tái sinh. Cuộc biến đổi thuộc linh thiêng liêng trong đời sống cá 

nhân bắt đầu từ cảm thức ăn năn của cá nhân về tội lỗi. Sự quặn thắt về thân phận dẫn người ta đến sự 

hối cải, và bởi ơn của Đức Chúa Trời, sự hối cải giúp thay đổi được định phận đời đời của mình: 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhaann  kkhhóócc,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  yyêênn  ủủii!!”” (Ma. 5:4).  

““VVìì  ssựự  bbuuồồnn  rrầầuu  tthheeoo  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssaannhh  rraa  ssựự  hhốốii  ccảảii,,  vvàà  ssựự  hhốốii  ccảảii  ddẫẫnn  đđếếnn  ssựự  rrỗỗii  lliinnhh  hhồồnn;;  vvềề  ssựự  

đđóó  nnggưườờii  ttaa  cchhẳẳnngg  hhềề  ăănn  nnăănn,,  ccòònn  ssựự  bbuuồồnn  rrầầuu  tthheeoo  tthhếế  ggiiaann  ssaannhh  rraa  ssựự  cchhếếtt”” (2Cô. 7:10). 

 

(DoanNhatTan, 11Sep2013) 

 

 

 

 

 


