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Lời Nói 

“Chỉ đơn giản là lời nói thôi mà! “Có gì to tác trong lời nói chứ?” 

Chúng ta thường nghe người ta nói những câu như vậy! Và họ nói như thế là 

chưa đúng! Sự thật là gần như không thể tưởng tượng được sức mạnh và ý 

nghĩa của lời nói. Năng lực của ngôn ngữ - nghĩa là, sự mạnh thể hiện trong 

lời nói, bằng phát ngôn hay là chữ viết – là một tặng phẩm tuyệt diệu từ Đức 

Chúa Trời Đấng Tạo hóa dành cho con người là tạo vật được dựng nên theo 

hình và tượng của chính Ngài. Đó là một trong những khía cạnh quan trọng 

nhất trong sự giống nhau giữa Đức Chúa Trời và con người, là điều không 

thể chia sẻ cho bất kì loài sinh vật nào ở cấp độ thấp hơn. 

Ngày nay, sau khi không ngừng nỗ lực để chứng minh cho thuyết tiến hoá, 

thì năng lực ngôn ngữ được con người sở hữu vẫn còn là một dấu hiệu không 

thể chối cãi của sự khác biệt giữa người và thú vật mà các nhà tiến hóa vẫn 

không thể nào loại bỏ hoặc giải thích được. Chừng nào rào cản này còn đứng 

đó, thì lý thuyết tiến hóa vẫn chưa thể giải thích thỏa đáng về nguồn gốc của 

con người. 

Ngôn Ngữ Khiến Con Người Khác Biệt 

Liên hệ chặt chẽ với năng lực ngôn ngữ này là năng lực tư duy và lý luận. 

Nếu bạn muốn làm bạn hài lòng với điều này, hãy phân tích các quá trình suy 

nghĩ trong tâm trí bạn trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn sẽ thấy rằng ít 

nhất tám mươi phần trăm suy nghĩ của bạn được thực hiện bằng lời nói. 

Trong thực tế, năng lực suy luận của một người càng được rõ ràng và tinh tế 

bao nhiêu, thì người đó càng trở nên phụ thuộc vào ngôn ngữ với vai trò là tư 

liệu suy luận bấy nhiêu. Những hình thức đơn giản nhất của giác quan giác 

vật lý và ham muốn - những thứ mà con người gần giống với với động vật - 

một phần có thể được thể hiện bằng tư duy dưới các hình thức khác với ngôn 

ngữ. Nhưng khi chúng ta vượt lên trên cấp độ này, chúng ta thấy rằng chúng 
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ta không có phương tiện biểu hiện nào khác ngoài ngôn ngữ. Điều này thậm 

chí trở nên rõ ràng hơn nếu chúng ta bao gồm dưới thuật ngữ ngôn ngữ các 

hệ thống biểu tượng của logic, toán học và âm nhạc, mà trong thực tế chỉ có 

các hình thức chuyên môn của cùng một năng lực nói chung. 

Những kết luận này về tầm quan trọng của ngôn ngữ, được rút ra từ kinh 

nghiệm của con người, là hoàn toàn đúng đắn khi chúng ta tra xem lời Đức 

Chúa Trời dạy về chủ đề này. Hai sự mặc khải thiên thượng về chính Ngài 

mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người là Kinh Thánh và Chúa Giê-xu 

Christ. Dựa trên cả hai, thần quyền đã trao danh hiệu “Lời của Đức Chúa 

Trời.” Còn có điều gì liên quan đến lời mà quan trọng hơn cả lời của Đức 

Chúa Trời này? 

Lời Nói Là Thực Thể 

Hai ngôn ngữ thực tế của con người, qua đó sự mặc khải được viết ra của 

Đức Chúa Trời, Kinh thánh được ban cho con người là ngôn ngữ Hê-bơ-rơ 

(và ngôn ngữ họ hàng của nó, A-ra-mic) để viết Cựu Ước và ngôn ngữ Hy 

Lạp để viết Tân Ước. Có một thực tế đáng chú ý đặc biệt là phổ biến đối với 

cả hai ngôn ngữ này. Trong mỗi ngôn ngữ, có một từ trong tiếng Hê-bơ-rơ là 

dabar và trong tiếng Hy Lạp là rhema - có thể được dịch chính xác là “lời” 

hay “vật”. Chỉ có ngữ cảnh mới có thể cho biết cách dịch nào là thích hợp 

hơn, và đôi khi cũng cần phải dịch theo cả hai nghĩa để diễn đạt ý nghĩa đầy 

đủ của ngôn ngữ gốc. 

Ví dụ, lời phán của thiên sứ Gáp-ri-ên với Ma-ri trong Lu-ca 1:37 có thể 

được dịch là: “Với Đức Chúa Trời, chẳng có điều gì là không thể”, hoặc “với 

Đức Chúa Trời chẳng có lời nào là không có quyền năng.” Có lẽ chúng ta có 

thể nhấn mạnh điều này bằng cách nói: “Mọi lời của Đức Chúa Trời đều ẩn 

chứa trong đó quyền năng để ứng nghiệm lời đó.” 

Sự độc đáo trong hai ngôn ngữ được chọn để bày tỏ sự mặc khải thiên thượng 

– ngôn ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp không phải là ngẫu nhiên. Nó minh hoạ một 

nguyên tắc cơ bản về bản chất thiêng thượng. Với Đức Chúa Trời, lời nói (lời 

phán) là những thực thể. Không có sự khác biệt thực sự giữa hai điều đó. 

“Đức Chúa phán: ‘Phải có ánh sáng’; thì có ánh sáng” (Sáng thế ký 1:3). Khi 

Chúa phán ra lời: ‘ánh sáng’, thực thể ánh sáng liền xuất hiện. “Bởi đức tin 
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chúng ta biết rằng vũ trụ được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-

rơ 11:3). Thực chất, lời phán là phương tiện duy nhất mà Đức Chúa Trời 

dùng để tạo nên toàn thể vũ trụ. 

Lời phán là nguyên liệu từ đó cả vũ trụ được dựng nên. Vì vậy, không quá 

khi nói rằng, khi kết ước với con người về năng quyền của lời nói, Đức Chúa 

Trời đã kết ước với con người về chính quyền năng thiêng thượng, sáng tạo 

của Ngài. Không có gì ngạc nhiên khi đó vẫn là dấu hiệu phân biệt trên hết 

giữa con người và động vật. 

Lời Nói Từ Trong Lòng 

Chúa Giê-xu đã cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về tầm quan trọng của những 

lời nói khi Ngài phán: “Có đầy dẫy trong lòng, thì miệng mới nói ra” (Ma-

thi-ơ 12:34). Điều đó có nghĩa là sự bày tỏ đầu tiên và đầy đủ nhất về những 

gì chất chứa trong lòng một người sẽ được thể hiện ra qua lời nói của người 

đó. 

Tấm lòng là cội nguồn và nguồn sự sống của cả cuộc đời con người (xem 

Châm ngôn 4:23); nhưng lời nó là kênh truyền thiêng thượng mà qua đó sự 

sống sẽ tuôn chảy và thể hiện ra. 

Trong khi một người ngồi im lặng trước mặt tôi, tôi không thể hiểu được 

những gì trong lòng của người đó. Nhưng khi người đó nói, anh ta truyền tải 

tới những cảm giác của tôi bằng lời nói về những gì trong lòng anh ta. Như 

vậy, những từ ngữ này phá vỡ rào cản giữa lòng với lòng. 

Chính vì lý do này, Chúa Giê-xu được gọi là “Lời của Đức Chúa Trời”. Theo 

những giác quan của chúng ta, chúng ta không thể nào biết rõ về Đức Chúa 

Trời, chúng ta không thể tìm tòi hoặc hiểu được tấm lòng và tâm trí của Đức 

Chúa Trời. Sự sáng tạo – “lời phán” của Đức Chúa Trời trở thành “thực thể” 

– cho chúng ta một bằng chứng về quyền phép đời đời của Đức Chúa Trời và 

chính Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 1:20), nhưng nó không bày tỏ đầy đủ về 

tấm lòng của Đức Chúa Trời. 

Mặt khác, Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho giác quan của chúng ta trong thân xác 

con người, sự mặc khải trọn vẹn và hoàn hảo về tấm lòng của Đức Chúa Trời. 

Giống như lời nói của một người truyền đạt cho chúng ta những ý nghĩ vô 
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hình trong lòng người đó, Chúa Giê-xu truyền đạt cho chúng ta bản chất của 

Đức Chúa Trời vô hình. Theo nghĩa sâu sắc nhất, “Lời của Đức Chúa Trời” - 

sự thể hiện hoàn hảo cho cảm giác của chúng ta về tấm lòng và tâm trí của 

Đức Chúa Trời, là điều mà chúng ta không thể nào biết được bằng bất cứ 

cách nào khác. Chúa Giê-xu, Lời sống, phá vỡ rào cản giữa lòng của Đức 

Chúa Trời và lòng của con người. 

Nguồn Gốc Thiên Thượng Của Lời Nói 

Năng lực của lời nói có nguồn gốc thiên thượng. Nó là cái gì đó tuyệt vời và 

thiêng liêng. Nó không phải để bị coi thường hoặc lạm dụng. Chính Chúa 

Giê-xu đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần về điều này. “Vì bởi lời nói, ngươi sẽ 

được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội.”(Ma-thi-ơ 

12:37). “Trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã 

nói.” (Ma-thi-ơ 12:36). “Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, 

không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra.” (Ma-thi-ơ 5:37). 

Những lời lẽ của chúng ta phải đứng đắn, chính xác, trong sạch, không cường 

điệu – những công cụ thiêng liêng dùng cho mục đích thiêng liêng. Những lời 

nói vớ vẩn – những lời nói được sử dụng bằng bất kỳ cách nào khác hoặc cho 

bất kỳ mục đích nào khác – là tội lỗi, cần phải xưng nhận và từ bỏ để Đức 

Chúa Trời có thể phục hồi những phước lành của Ngài. 

Kinh Thánh chép về Đấng Christ:“Môi vua tràn đầy ân sủng: Vì vậy Đức 

Chúa Trời đã ban phước cho vua đến đời đời.” (Thi thiên 45:2). Về nàng dâu 

của Đấng Christ, Kinh Thánh chép: 

“Môi em như sợi chỉ hồng, miệng em (lời nói) xinh xinh (đáng yêu);...Cô dâu 

của anh ơi, môi em nhỏ từng giọt mật, dưới lưỡi em giấu mật ong và sữa.” 

(Nhã 4:3,11) 

Đối với hội thánh, Phao-lô đã truyền dạy: “Lời nói của anh em phải luôn có 

ân hậu” (Cô-lô-se 4:6). 

Thông qua đức tin, Đức Chúa Trời không chỉ muốn phục hồi lời nói của 

chúng ta trong sự ân hậu và thanh sạch, Ngài còn tìm cách khôi phục lại uy 

quyền và sự quản trị mà con người đã từng nắm giữ trước khi bị sa ngã và đã 

đánh mất vì tội lỗi. Trong Gióp 22:28, có một lời hứa dành cho những tội 
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nhân đáp ứng được các điều kiện ăn năn và đức tin của Đức Chúa Trời: “Nếu 

ngươi nhất định (công bố) việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành.” Đó là, lời 

công bố của tội nhân được cứu chuộc sẽ có cùng một thẩm quyền như lời 

công bố của Đức Chúa Trời Toàn năng. 

Trong sách của Sa-mu-ên, Kinh Thánh có chép rằng: “Đức Giê-hô-va... 

chẳng để một lời nào của người ra vô ích.” (I Sa-mu-ên 3:19). Tức là, những 

lời nó ra từ miệng Sa-mu-ên thể hiện tư tưởng và ý muốn của Đức Chúa Trời 

đến nỗi chúng chắc chắn và có hiệu lực như thể chính Đức Chúa Trời phán ra 

những lời đó. 

Giô-suê đã truyền bảo mặt trời và mặt trăng, và bằng những lời nói của ông, 

ông đã bắt chúng phải giữ nguyên vị trí của mình ở trên trời trong hai mươi 

bốn giờ đồng hồ. (Xem Giô-suê 10:12-14.) 

Ê-li nói với A-háp: “Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống 

của Y-sơ-ra-ên mà thề rằng: Những năm sắp tới đây, nếu không có lời của ta 

thì sẽ không có sương, cũng chẳng có mưa.” (I Các Vua 17:1). Việc điều 

khiển mưa nắng là đặc quyền duy nhất của Đức Chúa Trời chân thật (xem 

Giê-rê-mi 14:22). Tuy nhiên, Ê-li đã tuyên bố rằng mưa và sương trong một 

thời gian nhất định - ba năm rưỡi, Tân Ước cho thấy trong Gia-cơ 5:17 - sẽ 

nằm dưới sự kiểm soát của lời nói của ông. Bằng lời nói, ông có thể giữ 

chúng lại, và bằng lời của ông, ông có thể cho chúng rơi xuống. Chắc chắn, 

trong ba năm rưỡi không có mưa hoặc sương rơi. Sau đó, nhờ lời nói của ông 

– thưa với Chúa qua sự cầu nguyện - ông đã cho chúng rơi xuống. Như vậy, 

trong Cựu Ước, con người có thể điều khiển, bằng lời nói của họ, những biểu 

hiện của năng lực sáng tạo của Đức Chúa Trời như guồng quay của trời đất, 

và sự rơi của mưa và sương. 

Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu chỉ đơn giản phán với cây vả, và nó khô đến 

tận rễ. Khi các môn đệ của Ngài kinh ngạc trước điều này, Chúa Giê-xu ban 

cho họ quyền năng tương tự, và thậm chí còn lớn hơn nữa: 

“Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì 

không những các con làm được điều Ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc 

bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó 
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cũng sẽ xảy ra. Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà 

cầu xin đều sẽ nhận được cả.” (Ma-thi-ơ 21:21-22) 

Lời hứa kép này bao gồm những lời thưa với Đức Chúa Trời trong lời cầu 

nguyện và những lời thưa với Đức Chúa Trời theo bất kỳ cách nào khác. Vì 

thế, ý muốn và mục đích của Chúa Giê-xu là đầu tư vào những lời nói của 

các môn đồ tin kính của Ngài bằng quyền năng và uy quyền hiệu nghiệm và 

sáng tạo y như những lời phán của Đức Chúa Trời. 

Nếu như chúng ta, những Cơ-đốc nhân, không còn khinh thường và lạm dụng 

các công cụ thiêng liêng này; nếu như chúng ta loại bỏ khỏi chúng ta tất cả 

những lời nói dơ bẩn và vớ vẩn – những lời nói ngu xuẩn, giễu cợt, đồn thổi, 

nói hành, phao vu và cường điệu, chúng ta sẽ sớm ngạc nhiên trước sức mạnh 

trong lời nói được đầu tư của chúng ta. 

Lời Nói Với Vai Trò Tuyên Truyền 

Các thánh đồ có thể mù mờ hoặc thờ ơ với ý nghĩa quan trọng của lời nói, 

nhưng Sa-tan thì không. Chính bằng lời nói, nó đã khiến cho tổ phụ đầu tiên 

của chúng ta bị sa ngã, và kể từ đó nó không bao giờ ngừng tìm cách chiếm 

đoạt thẩm quyền thiêng liêng bằng lời nói và sử dụng những công cụ thiêng 

liêng của Đức Chúa Trời để chống lại Đức Chúa Trời và chống lại dân sự của 

Ngài cùng với các mục đích của Đức Chúa Trời trên đất. Trong Khải huyền 

16:13, chúng ta đọc thấy “từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên 

tri giả có ba tà linh giống như ếch nhái đi ra.” Đặc điểm nổi bật của con ếch 

ở Y-sơ-ra-ên và các nước láng giềng là chúng im lặng vào ban ngày, nhưng 

lại không ngừng kêu ộp ộp vào ban đêm. Do đó, những con ếch này đại diện 

cho những hình ảnh đặc trưng của các phương pháp chính trị hiện đại mà 

chúng ta gọi là tuyên truyền. Từ này mô tả sự lặp lại không ngừng nghỉ 

những tuyên bố và lý thuyết mà các tác giả của nó mong muốn mọi người tin 

tưởng, với sự loại trừ tất cả những thứ khác. 

 “Vua chúa của thế gian mờ tối này” đã từng sử dụng công cụ của từ ngữ, 

được gọi là “tuyên truyền” này để thiết lập một trong những chế độ độc tài 

chống lại Cơ-đốc giáo, đánh dấu 100 năm vừa trải qua của lịch sử thế giới. 

Vũ khí, sức mạnh quân đội, cảnh sát mật, tất cả những điều này đều phải 

chào thua một công cụ ngôn ngữ lớn - tuyên truyền. 

http://vi.bibles.org/vie-RVV11/Matt/21#Matt.21.21!x.1
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Mặc dù những thế lực đằng sau những tuyên truyền như vậy là thuộc về thế 

giới linh, được gọi là “những tà linh”, nhưng chúng chỉ có thể hoạt động 

thông qua môi miệng của con người. Do vậy, trong Thi Thiên 12:4, chúng ta 

đọc thấy về con người: “những kẻ nói rằng: “Nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ 

thắng thế; môi chúng ta thuộc về chúng ta; ai là chủ của chúng ta?” Những 

người như vậy không biết rằng Sa-tan là chúa tể của họ, kiểm soát môi miệng 

của họ cho những mục đích của nó. Một lần nữa, trong Thi Thiên 73:8-9: 

Chúng chế giễu, nói những lời độc ác và đe dọa. Chúng nói cách kiêu 

kỳ. Miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại vu cáo thế gian. 

Không một nhà văn hiện đại nào từng mô tả một cách sinh động và chính xác 

đến như vậy hình ảnh về các mục tiêu và phương pháp chính trị hiện nay. 

Thật ra, sự xung đột kéo dài giữa quyền lực ánh sáng và quyền lực tối tăm, cả 

trên trời lẫn dưới đất, đang đi đến đỉnh cao của nó trong thế hệ chúng ta; và 

vũ khí định đoạt trận chiến này chính là – lời nói! 

Tuy nhiên, việc dân sự của Đức Chúa Trời trở nên không có hiệu quả, hoặc bị 

đánh bại không phải là ý muốn của Ngài. Phao-lô nói: “Anh em không biết 

các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao?” (I Cô-rinh-tô 6:2). Một lần nữa: 

“Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác 

thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, 

đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức 

Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.”(II Cô-

rinh-tô 10:4-5) 

Chúng ta thấy được rằng cuộc chiến này không phải là trong lĩnh vực vật chất 

hay trần thế, mà là trong lĩnh vực tư tưởng và tâm trí. Và vũ khí hiệu quả nhất 

mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chính là lời nói! 

Kiểm Soát Lời Nói Của Bạn 

Có hai hướng chính để chúng ta có thể hướng những lời nói của chúng ta: 

thay mặt cho con người hướng đến Đức Chúa Trời, qua lời cầu nguyện; hoặc 

thay mặt Đức Chúa Trời hướng đến con người, qua lời công bố. 
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Việc dùng lời nói để thưa chuyện với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện có 

lẽ là nhiệm vụ lớn lao nhất được giao cho con người. Nhưng trong quá khứ, 

nhiệm vụ to lớn này đã bị khinh rẻ. Một mục đích lớn lao của việc tràn ngập 

Đức Thánh Linh hiện nay trên hội thánh là để thành lập một đạo quân cầu 

thay, sẵn sàng và có thể chiến đấu mạnh mẽ trong chiến cầu nguyện đến tận 

các cửa của vương quốc của Sa-tan và để chứng minh rằng những cửa đó 

không thể thắng hơn lời đượ Thánh Linh ban quyền năng, lời được Thánh 

Linh hướng dẫn của một hội thánh cầu nguyện. 

Đối với việc sử dụng lời nói hướng đến con người trong sự công bố, phương 

tiện truyền thông đại chúng hiện đại - truyền hình, radio, in ấn và các trang 

thông tin điện tử - đã sử dụng phương tiện và cơ hội mà chúng ta chưa bao 

giờ có được trong bất kì thế hệ Cơ-đốc nào trước đây. Trong nhiều trường 

hợp, đại diện của Sa-tan đã cho thấy tầm nhìn và sự tin tưởng trong việc tiếp 

cận các phương tiện truyền thông này hơn là con cái Đức Chúa Trời. Tuy 

nhiên Kinh Thánh nói với chúng ta: “Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh 

em” (II Cô-rinh-tô 4:15). 

Đã đến lúc Cơ-đốc nhân cần phải ăn năn về sự thiếu tầm nhìn và đức tin của 

họ, và giành lấy những phương tiện truyền thông đại chúng này khỏi nanh 

vuốt của Sa-tan và sử dụng chúng để rao giảng và mở rộng vương quốc của 

Đức Chúa Trời. Như thế, chúng ta sẽ làm ứng nghiệm Kinh thánh: “Họ đã 

chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con, và nhờ lời làm chứng của họ” (Khải 

huyền 12:11). 

Cuối cùng, hãy nhớ rằng trong cuộc chiến này không có phe trung lập. Chúa 

Jêsus phán: “Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, 

thì tan ra.” (Ma-thi-ơ 12:30). Đức Chúa Trời và Sa-tan đều không chấp nhận 

sự thỏa hiệp. Hoặc là chúng ta đánh bại, hoặc là chúng ta bị đánh bại. Không 

có gì khác ngoài hai điều này. 

Trong thời cải chánh, Luther nói: “Rao giảng phúc âm còn quan trọng hơn cả 

mạng sống.” Trong cuộc khủng hoảng về sau trong lịch sử châu Âu, nhà báo 

người Anh, Edmund Burke, nói: “Tất cả những gì cần thiết để cái ác giành 

chiến thắng là người tốt không làm gì cả.” Cả hai tuyên bố này vẫn còn 

nguyên giá trị trong ngày hôm nay. Mỗi cá nhân, và như một thân thể, chúng 



9 

 

ta, Cơ-đốc nhân đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử 

nhân loại. Bạn và những lời nói của bạn thuộc về chiến tuyến nào? Bạn có 

đang thâu hiệp với Đấng Christ? Hay bạn đang tan ra? 

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 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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