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  ““CChhúúaa  đđáápp  rrằằnngg::    

HHỡỡii  MMaatthhêê,,  MMaatthhêê,,  nnggưươơii  cchhịịuu  kkhhóó  vvàà  bbốốii  rrốốii  vvềề  nnhhiiềềuu  vviiệệcc;;  

  nnhhưưnngg  ccóó  mmộộtt  vviiệệcc  ccầầnn  mmàà  tthhôôii..    

MMaarrii  đđãã  llựựaa  pphhầầnn  ttốốtt,,  llàà  pphhầầnn  kkhhôônngg  ccóó  aaii  ccấấtt  llấấyy  đđưượợcc..””  

(Lu. 10:41-42) 

 

 

Giữa khi còn đang ở trong thân xác trên thế gian này, Cơ Đốc Nhân vẫn còn phải chịu 

ảnh hưởng của các sự hấp dẫn chung quanh mình cũng như những người chưa được 

cứu. Sự hấp dẫn ấy là có thật và lắm khi là một sự trăn trở lớn trong đời sống Cơ Đốc. 

Tuy nhiên, Cơ Đốc Nhân không thiếu hy vọng đắc thắng trong việc xây dựng cho mình 

động cơ đúng, đẹp ý Đức Chúa Trời, nhờ mối quan hệ (chiều đứng) đã được thiết lập 

với Ngài trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ: 

““
2211

VVậậyy  ttôôii  tthhấấyy  ccóó  lluuậậtt  nnầầyy  ttrroonngg  ttôôii::  KKhhii  ttôôii  mmuuốốnn  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh,,  tthhìì  đđiiềềuu  ddữữ  ddíínnhh  ddấấpp  

tthheeoo  ttôôii..  
2222

VVìì  tthheeoo  nnggưườờii  bbềề  ttrroonngg,,  ttôôii  vvẫẫnn  llấấyy  lluuậậtt  pphháápp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llààmm  đđẹẹpp  llòònngg;;  
2233

nnhhưưnngg  ttôôii  ccảảmm  bbiiếếtt  ttrroonngg  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  ccóó  mmộộtt  lluuậậtt  kkhháácc  ggiiaaoo  cchhiiếếnn  vvớớii  lluuậậtt  ttrroonngg  ttrríí  

mmììnnhh,,  bbắắtt  mmììnnhh  pphhảảii  llààmm  pphhuu  ttùù  cchhoo  lluuậậtt  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii,,  ttứứcc  llàà  lluuậậtt  ởở  ttrroonngg  cchhii  tthhểể  ttôôii  vvậậyy..  
2244

KKhhốốnn  nnạạnn  cchhoo  ttôôii!!  AAii  ssẽẽ  ccứứuu  ttôôii  tthhooáátt  kkhhỏỏii  tthhâânn  tthhểể  hhaayy  cchhếếtt  nnầầyy??  
2255

CCảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa!!”” (Rô. 7:21-25) 

 

I.  Chiều ngang: Những sự thuộc về thế gian, xác thịt, và Ma Quỉ. 

Sự thúc đẩy của những sự thuộc về thế gian, hay những sự tạm thời, bao gồm 

nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có đủ mọi thứ lo sợ, mọi thứ cảm thức không 

hợp theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh: 

““SSựự  lloo  llắắnngg  vvềề  đđờờii  nnầầyy,,  ssựự  mmêê  đđắắmm  vvềề  ggiiààuu  ssaanngg,,  vvàà  ccáácc  ssựự  tthhaamm  mmuuốốnn  kkhháácc  tthhấấuu  

vvààoo  llòònngg  hhọọ,,  llààmm  cchhoo  nngghhẹẹtt  nnggòòii  đđạạoo,,  vvàà  ttrrởở  nnêênn  kkhhôônngg  ttrrááii”” (Mác 4:19) 

 

II.  Chiều đứng: Đức Chúa Trời và những sự thuộc về Đức Chúa Trời. 

Quan hệ theo chiều đứng với Đức Chúa Trời giúp đem chúng ta đến gần với sự 

nhìn nhận của Đức Chúa Trời về giá trị (và vì vậy, đó là giá trị đích thực). Đức 

Chúa Trời và những sự thuộc về Đức Chúa Trời có đặc điểm chung là thuộc linh, 
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vô hình, và đòi hỏi tầm nhìn viễn cảnh. Chỉ khi nào chúng ta biết thực sự đặt mình 

dưới quyền làm Chúa của Đức Chúa Jêsus Christ để có thể đổi mới tâm trí mình 

với (bằng) các lẽ thật thuộc linh theo Kinh Thánh thì đời sống tâm trí của chúng ta 

mới được thấm nhuần theo các sự nhìn nhận có giá trị đời đời của Đức Chúa Trời: 

““
3388

KKhhii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  đđii  đđưườờnngg,,  đđếếnn  mmộộtt  llàànngg  kkiiaa,,  ccóó  nnggưườờii  đđàànn  

bbàà,,  ttêênn  llàà  MMaatthhêê,,  rrưướớcc  NNggààii  vvààoo  nnhhàà  mmììnnhh..  
3399

NNggưườờii  ccóó  mmộộtt  eemm  ggááii,,  ttêênn  llàà  MMaarrii,,  

nnggồồii  ddưướớii  cchhâânn  CChhúúaa  mmàà  nngghhee  llờờii  NNggààii..  
4400

VVảả,,  MMaatthhêê  mmảảnngg  lloo  vvềề  vviiệệcc  vvặặtt,,  đđếếnn  tthhưưaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  eemm  ttôôii  đđểể  mmộộtt  mmììnnhh  ttôôii  hhầầuu  vviiệệcc,,  CChhúúaa  hháá  kkhhôônngg  

nngghhĩĩ  đđếếnn  ssaaoo??  XXiinn  bbiiểểuu  nnóó  ggiiúúpp  ttôôii..  
4411

CChhúúaa  đđáápp  rrằằnngg::  HHỡỡii  MMaatthhêê,,  MMaatthhêê,,  nnggưươơii  

cchhịịuu  kkhhóó  vvàà  bbốốii  rrốốii  vvềề  nnhhiiềềuu  vviiệệcc;;  
4422

nnhhưưnngg  ccóó  mmộộtt  vviiệệcc  ccầầnn  mmàà  tthhôôii..  MMaarrii  đđãã  llựựaa  

pphhầầnn  ttốốtt,,  llàà  pphhầầnn  kkhhôônngg  ccóó  aaii  ccấấtt  llấấyy  đđưượợcc”” (Lu. 10:38-42) 

 

Một khi động cơ thúc đẩy là chính Đức Chúa Trời hay những sự thuộc về Đức Chúa 

Trời thì đó là động cơ “tốt” (Sv. Lu. 10:42). Động cơ tốt hứa hẹn cho việc có được động 

lực tốt. Động cơ và động lực tốt sẽ cùng nhau bảo đảm cho động hướng của thái độ, 

hành vi,… được tốt. Thái độ và hành vi Cơ Đốc là thiên hình, vạn trạng nhưng xuất phát 

điểm (động cơ), phạm vi đề cập (động lực), và đích điểm (động hướng) đều được gồm 

tóm trong những điều sau đây: 

1.  Được thúc đẩy theo ý muốn của Đức Chúa Trời: Tin rằng làm theo ý muốn của 

Đức Chúa Trời là sự chọn lựa duy nhất. 

2.  Được thúc đẩy theo lòng kính sợ Đức Chúa Trời: Tin rằng nếu không làm theo ý 

muốn của Đức Chúa Trời sẽ bị phạt (sợ một cách tiêu cực), hoặc sẽ không sống 

xứng hiệp theo ý chỉ của Ngài (sợ một cách tích cực). 

3.  Nhằm thể hiện lòng tri ân và kính yêu Đức Chúa Trời: Làm theo ý chỉ của Đức 

Chúa Trời vì biết ơn Ngài và kính yêu Ngài. 

4.  Nhằm đạt được phần thưởng của Đức Chúa Trời: Làm theo ý chỉ của Đức Chúa 

Trời vì tin quyết lời hứa của Ngài về phần thưởng.  

5.  Hướng về việc hoàn thành sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời: Tin rằng đời sống Cơ 

Đốc là phải làm đúng theo các nguyên tắc Kinh Thánh được rút ra từ sự nhìn nhận 

của Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc Nhân. 

6.  Hướng về việc đạt mục đích và niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời: Làm theo các 

sự kỳ vọng của Đức Chúa Trời đối với (dành cho) đời sống của mình để được 

hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa và mình đã tin. 

7.  Hướng về việc sống theo sự khát khao Đức Chúa Trời: Muốn được Đức Chúa 
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Trời chiếm ngự hoàn toàn hầu cho đời sống của mình luôn thể hiện ra các thuộc 

tính (mỹ đức) của Đức Chúa Trời. 

 

Trong số những điều nêu trên, hai điều đầu tiên (“Được Thúc Đẩy Theo Ý Muốn Của 

Đức Chúa Trời”, và “Được Thúc Đẩy Theo Lòng Kính Sợ Đức Chúa Trời”) thuộc về 

động cơ; hai điều tiếp theo (“Nhằm Thể Hiện Lòng Tri Ân Và Kính Yêu Đức Chúa 

Trời”, và “Nhằm Đạt Được Phần Thưởng Của Đức Chúa Trời”) thuộc về động lực, và 

ba điều sau cùng (“Hướng Về Việc Hoàn Thành Sự Nhìn Nhận Của Đức Chúa Trời”, 

“Hướng Về Việc Đạt Mục Đích Và Niềm Hy Vọng Trong Đức Chúa Trời”, và “Hướng 

Về Việc Sống Theo Sự Khát Khao Đức Chúa Trời”) thuộc về động hướng của một đời 

sống Cơ Đốc. 

 

 


