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DI SẢN LỜI DẠY CỦA DEREK PRINCE 

Hãy Nghiêm Túc Với Đức Chúa Trời  

Bạn thân mến 

Gần đây, trong khi suy ngẫm về các định nghĩa khác nhau của đức tin, tôi 

đã đúc kết được: Đức tin là nghiêm túc với Đức Chúa Trời. Đây là kết quả của 

việc chạm trán rất nhiều Cơ-đốc nhân, họ tuyên bố rằng họ có đức tin, nhưng 

không nghiêm với Đức Chúa Trời. 

Nghiêm túc với Đức Chúa Trời nghĩa là nghiêm túc với Lời của Ngài. 

Nếu có một người nói chuyện với chúng ta, nhưng chúng ta phớt lờ - hoặc thậm 

chí từ chối - phần lớn những gì anh ta đã nói với chúng ta, thì chắc chắn chúng 

ta không nghiêm túc với người ấy rồi. Trên thực tế, chúng ta mắc tội về sự thiếu 

tôn trọng. 

Điều này cũng áp dụng cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta phớt lờ hoặc 

chối bỏ phần lớn những gì Ngài phán với chúng ta qua Kinh Thánh, thì cũng 

đồng nghĩa với việc chúng ta không nghiêm túc với Ngài. Thật ra, chúng ta 

đang đối xử với Ngài một cách thiếu tôn trọng. Hiện nay, đây là cách mà nhiều 

Cơ-đốc nhân đã đối xử với Đức Chúa Trời, họ coi Lời của Ngài như một bữa ăn 

(có nhiều món ăn), chỉ chọn ra những phần thức ăn có hương vị hấp dẫn đối với 

họ mà bỏ qua những món ăn khác. 

Có bốn cách thực tiễn mà Lời của Đức Chúa Trời được áp dụng trong đời 

sống của chúng ta đó là: Những lời hứa của Đức Chúa Trời, những điều răn của 

Đức Chúa Trời, những cấm lệnh và những cảnh báo của Ngài. Chúng ta sẽ lần 

lượt lấy vài ví dụ về những điều này và xem chúng ta sẽ áp dụng như thế nào 

trong đời sống mình. 

Những Lời Hứa của Đức Chúa Trời 

Bốn sách Phúc Âm chứa đựng nhiều lời hứa tuyệt vời của Chúa Giê-xu, 

nhưng trước khi chúng ta công bố những lời hứa ấy cho chính mình, thì điều 

quan trọng là phải xác định ai là người mà mỗi lời hứa được ban cho. Tác giả 

của các sách Phúc Âm đã phân biệt rõ ràng giữa các lời mà Chúa Giê-xu đã nói 
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với các môn đồ của Ngài và những lời mà Ngài đã nói với những người khác. 

Ngài cũng nói với đám đông hoặc những cá nhân mà không phải là môn đồ của 

Ngài. Hơn 900 câu ghi lại những lời nói với môn đồ và khoảng 860 câu đề cập 

đến những người không phải là môn đồ của Ngài.  

Điểm đặc biệt của các môn đồ thật sự là sự cam kết. Họ đã có một sự cam 

kết hoàn toàn để vâng lời và bước theo Chúa Giê-xu bất kể giá nào họ phải trả. 

Chính Chúa Giê-xu đã đưa ra những điều kiện này: 

“Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ 

Ta.” 

“Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể 

làm môn đồ Ta.” 

(Luca 14:27, 33) 

Rõ ràng là chúng ta sống ngày nay không có mặt khi Chúa Giê-xu phán 

những lời ấy. Trước khi chúng ta áp dụng bất kỳ lời hứa nào của Đức Chúa Trời 

cho chính mình, chúng ta cần phải hỏi: Tôi có phải là loại người mà Chúa Giê-

xu đang nói đến không? Các lời hứa của Ngài có được áp dụng cho tôi không? 

Tôi có quyền công bố những lời hứa đó không? 

Chẳng hạn như Giăng 14 chứa đựng những lời hứa tuyệt vời như: 

“Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha 

được tôn vinh nơi Con.” 

“Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.” 

“Vì Ta sống, thì các con cũng sẽ sống.” 

“Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. 

Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con 

chớ bối rối và đừng sợ hãi.” 

 (câu 13, 14, 19, 27) 

Nhưng những lời hứa tuyệt vời này chỉ được ban cho một nhóm môn đồ 

kết ước với Chúa. Phi-e-rơ thay mặt cho họ và ông nói: “Nầy, chúng con đã bỏ 

những gì mình có mà theo Thầy.” (Lu-ca18:28) Nếu chúng ta công bố những 

lời hứa này mà không thực hiện điều kiện này thì đó không phải là đức tin, mà 

là sự suy đoán (giả định). Mỗi chúng ta đều cần tự hỏi mình: Tôi có phải là một 

môn đồ không - hay chỉ là một thành viên trong Hội Thánh? 
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Những Điều Răn Của Đức Chúa Trời 

“Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta 

vâng giữ các điều răn của Ngài. Người nào nói: ‘‘Tôi biết Ngài,” mà không 

vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong 

người ấy.” 
(1 Giăng 2:3-4). 

Phản ứng của chúng ta đối với các điều răn của Đức Chúa Trời cho thấy 

tình trạng thuộc linh thật của chúng ta. Vâng theo điều răn của Ngài là bằng 

chứng cho thấy chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời. 

Kinh Thánh chứa đựng nhiều điều răn liên quan đến nhiều lãnh vực khác 

nhau trong đời sống của chúng ta, nhưng Chúa Giê-xu đã kết hợp tất cả những 

điều răn đó lại thành một điều được ưu tiên hơn hết thảy những điều khác đó là: 

“Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương 

nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu 

thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người 

sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.” 

(Giăng 13:34-35) 

Bởi việc vâng theo điều răn này, chúng ta sẽ làm trọn luật pháp: “Vì cả 

luật pháp được tóm tắt trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như 

mình.”” (Ga-la-ti 5:14). 

Tình yêu là mục đích cuối cùng để tất cả các điều răn khác được ban cho: 

“Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, 

lương tâm trong sáng và đức tin chân thành” Một số người đi chệch mục đích 

đó, đã sa vào những cuộc tranh luận rỗng tuếch;” (1 Ti-mô-thê 1: 5-6) Bất cứ 

hoạt động tôn giáo nào không sản sinh ra tình yêu thì chỉ là nỗ lực lãng phí (vô 

ích). 

Trên cơ sở này, chúng ta có thể đánh giá sự vâng phục của chúng ta đối 

với các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hỏi chính mình: Cuộc sống 

của tôi có phải là một biểu hiện của tình yêu của Đức Chúa Trời không? 

Những Cấm Lệnh của Đức Chúa Trời 

Chớ yêu thế gian, cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì 

sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. 

(I Giăng 2:15). 
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Ở đây, Đức Chúa Trời cấm chúng ta yêu thế gian. Ngài buộc chúng ta 

phải lựa chọn. Yêu thế gian hoặc yêu Đức Chúa Cha. Nhưng chúng ta không thể 

chọn cả hai, phải chọn một hoặc hai – yêu Đức Chúa Cha hoặc yêu thế gian. 

Trong ngôn ngữ của Tân Ước, từ “thế gian” bao gồm tất cả mọi người và 

mọi hoạt động mà không chịu phục dưới chính quyền công chính của vị lãnh 

đạo được bổ nhiệm bởi Đức Chúa Trời đó là Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy, thế 

gian - dù là có ý thức hay vô ý thức - đều đang nổi loạn chống lại Đức Chúa 

Trời. Do đó, yêu thế gian là đưa chính mình vào sự nổi loạn đó. 

Sự lôi kéo của thế gian trên đời sống của chúng ta là vô cùng mạnh mẽ. 

Nó đem đến cho chúng ta nhiều sự cám dỗ và quyến rủ. Một số có vẻ như vô 

tội, nhưng bên trong chúng là chất độc tinh vi của sự nổi loạn. 

Phương tiện truyền thông cùng với tất cả những hình thức giải trí mà nó 

đem đến là một trong những kênh ảnh hưởng chính của thế gian. Tôi có thể đi 

đến kết luận rằng “giải trí” không có trong tư tưởng của Cơ-đốc nhân nếu nó 

khiến họ trở thành những con người hoàn toàn thụ động. Trong Kinh Thánh, 

Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân Ngài hãy vui mừng trong các kì lễ, nhưng 

chính họ là một phần của hoạt động. Họ không bao giờ chỉ là những khán giả 

thụ động. 

Hơn nữa, phần lớn giải trí đương đại bị tràn ngập bởi sự ô uế tâm linh và 

vô đạo đức và có hậu quả là rất tệ hại. Vài năm trước, Ruth và tôi đã xem một 

bộ phim hài hước rất hay với diễn xuất mang tỷ lệ người coi nhiều nhất - nhưng 

nó chứa đựng nhiều ngôn ngữ vô liêm sỉ (cực kì ghê tởm). Chúng tôi cảm thấy 

muốn đi xem lần hai, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ 

không thể biểu lộ Đức Thánh Linh ở trong chúng tôi với thứ ngôn ngữ thô lỗ ấy 

trong phim. 

Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tự ý 

tham gia vào bất cứ điều gì làm ô danh Chúa Giê-xu Christ và khiến cho tội lỗi 

được tôn vinh. Chúng tôi cũng làm cho nó trở thành một nguyên tắc sống rằng 

sẽ không giữ bất kỳ cuốn sách nào hoặc bất kỳ thứ gì khác làm ô danh Chúa 

Giê-xu. 

Điều đó có cực đoan không? Có thể. Nhưng dù sao Cơ Đốc giáo là một 

tôn giáo cực đoan. 

Những Cảnh Báo của Đức Chúa Trời 

Trong Ma-thi-ơ 24 Chúa Giê-xu đưa ra một lời tiên tri nói về tình trạng 

của thế giới ngày sau rốt. Ngài bắt đầu với một lời cảnh báo chống lại sự lừa 

dối: “Hãy chú ý (cẩn thận) để không ai có thể lừa dối các con.” Trong câu 11 
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Ngài lặp lại lời cảnh báo của Ngài: “Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt 

nhiều người.” Sự lừa dối là mối nguy hiểm lớn nhất mà Cơ-đốc nhân phải 

đương đầu trong những ngày sau rốt. 

Trong Ma-thi-ơ 24 Chúa Giê-xu dùng lời cảnh báo của Ngài cho các sứ 

đồ mà chính Ngài đã lựa chọn và đã liên tục ở với Ngài qua suốt bq năm rưỡi 

trong chức vụ của Ngài. Nếu các sứ đồ này cần một lời cảnh báo như thế, thì 

làm sao mà các Cơ-đốc nhân ngày nay có thể nghĩ rằng mình được miễn nhiễm 

khỏi mối nguy này? 

Tuy nhiên, tôi đã gặp không ít Cơ-đốc nhân dường như cảm thấy rằng 

những lời cảnh báo chống lại sự lừa dối không áp dụng cho họ. Trên thực tế thì 

phản ứng này là một dấu hiệu cho thấy sự lừa dối đang làm việc trong họ. 

Trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 9-10, Phao-lô khẳng định rằng lời cảnh báo 

chống lại sự lừa dối liên quan đến sự dấy lên của kẻ chống Đấng Christ. 

Sự xuất hiện của một kẻ vô luật [kẻ chống Chúa] y theo công việc của Sa-

tan, với tất cả quyền lực, dấu lạ, tất cả phép lạ giả mạo, và với tất cả sự lừa dối 

bất chính trên những người bị hư mất, bởi vì họ không nhận được tình yêu của 

lẽ thật, rằng họ có thể được cứu. 

Nhiều Cơ-đốc nhân ân tứ có thái độ rằng bất kỳ thông điệp hay chức vụ 

nào đi kèm với các dấu hiệu siêu nhiên nhất định là đến từ Đức Chúa Trời, 

nhưng điều này không đúng. Kinh Thánh cho thấy Sa-tan cũng có thể tạo ra 

nhiều loại dấu hiệu siêu nhiên khác nhau. Việc dễ dàng chấp nhận tất cả mọi thứ 

siêu nhiên như là đến từ Đức Chúa Trời thực sự mở ra một cánh cửa cho sự lừa 

dối. 

Chỉ có một sự bảo đảm chắc chắn chống lại sự lừa dối: đó là “nhận được 

tình yêu của lẽ thật.” Điều này vượt khỏi việc nghe bài giảng, hoặc thậm chí đọc 

Kinh Thánh. Nó liên hệ đến một sự kết ước mãnh liệt với thẩm quyền của Kinh 

Thánh và để Kinh Thánh ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng 

ta. Nó tạo ra bên trong chúng ta một phản ứng bản năng chống lại bất kỳ thông 

điệp hoặc chức vụ nào không trung thành với Kinh Thánh. 

Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta điều này: “tình yêu của lẽ 

thật”. Chúng ta có sẵn sàng nhận lãnh nó không? Chúng ta sẽ nhận lấy lời cảnh 

báo của Ngài một cách nghiêm túc hay chúng ta sẽ phớt lờ? 

 

Chúng tôi cho phép việc sao chép các bài giảng của DPM vì mục đích phi thương mại để phân phối 

miễn phí. Chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện thêm các bản sao để tặng cho bạn bè của bạn và 
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hội thánh của bạn. Sự giảng dạy của Derek Prince được phân phối trong khu vực này bởi: Chức vụ 

Derek Prince Châu Á Thái Bình Dương. 

Email: admin@dpm.co.nz. Trang web: derekprince.co.nz 

Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh chất lượng cao hơn của Derek Prince, vui lòng truy 

cập: www.dpmvietnam.org  hoặc quét mã QR 
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