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Bạn thân mến, 

Trong chương trước, chúng ta thấy rằng nỗi sợ thông thường, nỗi sợ ma quỷ, nỗi sợ 

tôn giáo và nỗi sợ con người là bốn loại nỗi sợ không phải là sự kính sợ Chúa. Bây 

giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem sự kính sợ Chúa là như thế nào. Sự kính sợ Chúa có 

thể được định nghĩa theo nhiều cách, và chúng ta sẽ xem xét một số định nghĩa được 

đưa ra trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, một cách ngắn gọn, chúng ta có thể nói rằng 

kính sợ Chúa là để Chúa làm Đức Chúa Trời của bạn. Đó là một thái độ tôn kính, 

hoàn toàn kết ước và thuận phục Đức Chúa Trời. 

Trong Thi Thiên và Châm Ngôn, chúng ta khám phá ra hai khía cạnh của sự kính sợ 

Chúa. 

Hỡi các con, hãy lắng nghe ta; ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.1 

Chú ý, sự kính sợ Chúa cần phải được dạy. Tôi tin rằng chính Đức Thánh Linh đang 

nói trong phần Thi Thiên này: “Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.” 

Bấy giờ chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta không đáp lời; sáng sớm chúng sẽ tìm 

ta, nhưng không gặp được. Chính vì chúng ghét tri thức, không chọn sự kính 

sợ Đức Giê-hô-va.2  

Tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng bạn cần phải chọn kính sợ Chúa trong đời sống 

của bạn. Nếu không, sẽ có lúc bạn cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ không đáp lời; 

bạn tìm kiếm Ngài, nhưng sẽ không gặp được Ngài. 

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số phần Kinh thánh cho chúng ta biết sự kính sợ 

Chúa sẽ làm gì. Châm ngôn 1:7; 9:10, 15:33; Thi Thiên 111:10 và Gióp 28:28 tất cả 

đều liên hệ sự kính sợ Chúa với sự khôn ngoan và hiểu biết. “Kính sợ Chúa, đó là 
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sự khôn ngoan; tránh điều ác, đó là sự hiểu biết.”3 Sự kính sợ Chúa khiến chúng ta 

khôn ngoan. 

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời.”4 Sự kính sợ Chúa 

không bao giờ bị xóa bỏ; nó còn đến đời đời. Sự kính sợ Chúa là trong sạch và nó sẽ 

giữ cho bạn luôn trong sạch. 

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia tăng ngày tháng, còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn 

đi.”5 Điều này rất rõ ràng: Nếu bạn muốn có một cuộc sống lâu dài, hạnh phúc, hãy 

kính sợ Chúa. 

“Nhờ sự nhân từ và chân thật mà tội lỗi được tha thứ, bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, 

người ta tránh khỏi điều ác.”6 Nếu bạn kính sợ Chúa, bạn sẽ tránh khỏi điều ác. Bạn 

sẽ tránh xa nó. 

“Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ 

được một nơi ẩn náu. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn sự sống, giúp con người 

tránh khỏi cạm bẫy sự chết.”7 Bốn phước lành được liệt kê ở đây: sự nương cậy vững 

chắc, nơi ẩn náu, nguồn sự sống, và tránh khỏi những cạm bẫy của sự chết. 

“Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn 

trọng và sự sống.”8 Ba phước lành khác ở đây là: giàu có, sự tôn trọng và sự sống! 

Cuối cùng, tôi không nghĩ là có những lời hứa lớn hơn những lời hứa trong Châm 

ngôn 19:23. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống: Làm cho người ta được 

thỏa nguyện, và ngăn cản mọi tai họa.”9 Tôi không biết bạn còn có thể mong muốn 

điều gì hơn thế nữa – được thỏa nguyện và không bị tai họa! 

Sống Trong Sự Kính Sợ Chúa 

Kinh Thánh chỉ ra rằng sự kính sợ Chúa là cần thiết trong những ai thực thi thẩm 

quyền trên người khác. “Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán: ‘Người nào cai trị 

con người cách công minh, cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.”9 

Có hai đòi hỏi đối với sự lãnh đạo thuộc linh. Thứ nhất là yêu mến Chúa và thứ hai 

là kính sợ Chúa. Khi Chúa Jêsus kêu gọi Phi-e-rơ chăn chiên của Ngài, Ngài hỏi: 

“Con yêu Ta chăng?” (Xem Giăng 21:15-19). Và Ngài hỏi câu hỏi này đến ba lần! 

Rồi Ngài phán: “Nếu con yêu ta, hãy săn sóc chiên ta.” Lòng yêu mến Chúa và yêu 

mến dân sự Ngài là cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng thi hành chức vụ bằng tình 

yêu thương dành cho con người mà thôi, thì cuối cùng bạn sẽ được kêu gọi để đối 

mặt với những người khó chịu đến nỗi tình yêu thương trong bạn sẽ vơi dần đi. Chỉ 
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có lòng yêu mến đối với Chúa mới có thể giữ cho bạn trung tín trong những trường 

hợp như vậy. 

Ngoài ra, nếu động cơ duy nhất của bạn trong chức vụ chỉ là tình yêu thương dành 

cho con người, thì cuối cùng bạn sẽ bị cám dỗ để làm những gì con người mong 

muốn bạn làm, chứ không phải làm những gì Chúa muốn bạn làm. Ở điểm này, 

chúng ta phân biệt người chăn chiên với người chăn thuê. Người chăn thuê sẽ làm 

theo những gì dân sự yêu cầu; nhưng người chăn chiên sẽ đem đến cho họ những gì 

Đức Chúa Trời bảo đem đến cho họ. Chỉ có sự kính sợ Chúa mới khiến bạn làm như 

vậy! 

Chúng ta hãy nhìn vào sự kính sợ Chúa trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Jêsus. 

Ê-sai 11:1-2 nói về Chúa Jêsus: “Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê, một cành từ 

rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là thần khôn ngoan và 

thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.” 

Khía cạnh cuối cùng Thánh Linh chính là Thần kính sợ Chúa. Thần ấy ngự trên Chúa 

Jêsus, là Con Một của Chúa Cha. Nếu có một điều nào đó là thực sự rõ ràng về Chúa 

Jêsus, thì đó là Ngài bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ngài nói về Cha Ngài 

rằng: “Ta luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.”10 “Ta không thể tự tự mình làm điều 

gì.”11 “Con không thể tự mình làm điều gì nhưng chỉ làm điều Con thấy Cha làm.”12 

Ê-sai 11:3 tiếp tục: Và Thần của Chúa “sẽ làm cho Ngài (Chúa Jesus) nhanh chóng 

hiểu biết về sự kính sợ Chúa” (KJV). Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Jesus, ban 

cho Ngài một sự nhạy bén đặc biệt đối với ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. 

Nếu có một điều mà chúng ta thực sự cần phải có trong hội thánh ngày hôm nay, thì 

đó chính là sự nhạy bén đối với ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. 

Hê-bơ-rơ 5:17 nói về Chúa Jesus như thế này: 

Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu 

nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và 

bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời 

Đức Chúa Trời lắng nghe những lời cầu nguyện của Chúa Jêsus vì đó là những lời 

cầu nguyện phát sinh từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đâu là những bằng chứng rõ 

ràng nhất cho thấy Đức Chúa Jêsus có lòng kính sợ đối với Chúa Cha? Tôi cho rằng 

phần này đang đề cập chủ yếu đến bối cảnh trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Đâu là điều 

Chúa Jêsus cho chúng ta thấy được sự kính sợ Chúa của Ngài? “Xin ý Cha được nên, 

chứ không theo ý con.”13 Khi bạn cầu nguyện theo cách đó, bạn sẽ được lắng nghe! 

Chúng ta cũng thấy rằng có sự kính sợ Chúa trong hội thánh đầu tiên.  
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Vậy, Hội Thánh trong cả miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri được hưởng sự 

bình an, xây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa; nhờ Đức Thánh Linh giúp 

đỡ, số tín hữu ngày càng gia tăng.14 

Họ đã kinh nghiệm được những gì Thi Thiên 2:11 diễn tả: “Hãy phục vụ Đức Giê-

hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy.” Bạn có thấy kết hợp ở đây 

không? Hãy vui mừng, nhưng làm như vậy với lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng 

bao giờ tách hai điều đó ra, bởi vì nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ trở nên mất cân bằng. 

Khi chúng ta cân bằng sự vui mừng với sự run rẩy – sự kính sợ Chúa với sự an ủi 

của Thánh Linh – thì hội thánh được gây dựng. 

Đầu tiên Phi-e-rơ cho chúng ta biết tại sao chúng ta cần phải kính sợ Chúa. 

Nếu anh em xưng Ngài là Cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người 

theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ 

nầy. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc 

hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình 

truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ.15 

Những lời này không dành cho những người không tin, mà là dành cho những Cơ-

đốc nhân – những người đã được chuộc bởi huyết của Đấng Christ. Tại sao chúng ta 

(những Cơ-đốc nhân) cần phải đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này? 

Bởi vì giá của sự cứu chuộc chúng ta. Đức Chúa Trời phải đánh đổi huyết của Con 

Ngài để chuộc chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài để chúng ta có thể 

được cứu chuộc khỏi sự dại dột, thiếu hiểu biết, không vâng lời, nổi loạn và kiêu 

ngạo của chúng ta. 

Tôi tin rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời cấy trồng trong lòng chúng ta sự kính sợ 

Chúa. Tôi không cho rằng chúng ta có sự kính sợ Chúa trước khi chúng ta được Đức 

Thánh Linh dạy dỗ. Nhưng khi chúng ta đáp ứng lại, bởi Thánh Linh, trong sự kính 

sợ Chúa, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu vui hưởng ân huệ của Chúa. Sau đây là ba tuyên 

bố về ân huệ của Chúa. 

“Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn Ngài 

che phủ người ấy như cái khiên.”16 Ân huệ của Chúa giống như một cái khiên bao 

quanh và bảo vệ bạn ở mọi phía. Bạn được an toàn tuyệt đối khi ở dưới ân huệ của 

Chúa. 

Ân huệ của Chúa, theo một nghĩa nào đó, được đặc trưng bởi đám mây của sự hiện 

diện của Đức Chúa Trời. Châm ngôn cho biết: “Sắc mặt vua sáng ngời, chiếu ra sự 
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sống; ân huệ vua như mây đem lại mưa xuân.”17 Vì thế, khi bạn có ân huệ của Chúa 

ở trên bạn, thì giống như bạn đang đi dưới đám mây của cơn mưa cuối mùa. 

Châm ngôn còn cho chúng ta biết: “Vua nổi giận khác nào sư tử gầm thét, còn ân 

huệ của vua như sương móc trên cỏ xanh.”18 Vì vậy, ân huệ của Đức Chúa Trời giống 

như một đám mây của cơn mưa cuối mùa, và cũng giống như sương móc trên cỏ 

xanh. Bạn sẽ không bao giờ bị khô khan thuộc linh khi bạn bưới đi dưới ân huệ của 

Chúa! 

Ngoài ra, nếu bạn đi dưới ân huệ của Chúa, đám mây và sương móc đó sẽ đi cùng 

với bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Bạn sẽ thu hút phước lành cho dân sự của Chúa. Còn 

đặc ân nào lớn hơn thế? 

Đứa con và đầy tớ khiêm nhường của Đức Chúa Trời, người bước đi trong sự kính 

sợ Chúa dưới đám mây của ân huệ của Chúa, sẽ là “người đem mưa đến”. Một cách 

tự động, người đó sẽ đem lại phước hạnh cho tất cả những ai mà người đó tiếp xúc. 

Có một mùi thơm từ nơi người đó, một sự hiện diện bên trong người đó - một điều 

gì đó che bóng bất cứ nơi nào người đó đi đến. 

Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm khắp đất những người có tấm lòng trọn thành đối 

với Ngài – những người đặt Ngài là Đức Chúa Trời của họ - những người đã học 

biết sự kính sợ Chúa. Khi nào Ngài tìm thấy một người như vậy, Ngài sẽ bày tỏ 

chính Ngài cách mạnh mẽ qua người đó, biểu lộ ân huệ thiêng liêng trong và qua đời 

sống của người đó. Chúng ta hãy chọn trở thành những người như vậy. 

 

1Thi Thiên 34:11  7Châm Ngôn 14:26-27   13Lu-ca 22:42 
2Châm Ngôn 1:28-29  8Châm Ngôn 22:4   14Công-vụ 9:31 
3Gióp 28:28   9II Sa-mu-ên 23:3   15I Phi-e-rơ 1:17-18 
4Thi Thiên 19:9   10Giăng 8:29    16Thi Thiên 5:12 
5Châm Ngôn 10:27  11Giăng 5:30    17Châm Ngôn 16:15 
6Châm Ngôn 16:6   12Giăng 5:19    18Châm Ngôn 19:12 
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