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The Lord’s Treasure

Kho Báu Của Chúa
Sợ hãi là một từ đầy sức mạnh. Khái niệm về sự sợ hãi gợi lên một phản ứng
từ hầu như tất cả mọi người - tùy thuộc vào loại nỗi sợ đang được thảo luận.
Một số sợ hãi là không lành mạnh và ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta
theo những cách tiêu cực: sợ bóng tối, sợ bay (đi máy bay), sợ con người.
Tuy nhiên, có một nỗi sợ không hề tiêu cực, nhưng có thể là một chìa khóa
thành công trong cuộc sống của bạn. Đây là nỗi sợ này là tất cả chúng ta đều
làm hết sức mình để vun đắp trong đời sống của chúng ta. Tôi đang đề cập
đến sự sợ hãi hay kính sợ Chúa.
Sự kính sợ Chúa có lẽ sẽ nằm hành đầu trong danh sách những chủ đề bạn
muốn tìm hiểu. Bạn có thể nói rằng: “Tôi không thích sự sợ hãi. Tôi không
muốn nghe thông điệp đó. Nó sẽ không đem lại phước hạnh gì cho tôi.”
Nhưng hãy để tôi khích lệ bạn ngẫm nghĩ lại về vị trí của mình. Trong Ê-sai
33:6, có tám từ ngữ nhỏ bé nhưng tạo nên sự khác biệt: “Sự kính sợ Đức Giêhô-va là kho báu Ngài ban.” Điều được chỉ ra ở đây là sự kính sợ Chúa không
phải là thứ để khinh khi. Đó chính là báu Đức Chúa Trời đang chia sẻ với dân
sự của Ngài.
Nhiều Cơ-đốc nhân dường như tin rằng sự kính sợ Chúa là một cái gì đó đến
từ Luật pháp trong Cựu Ước. Tôi đã từng chứng kiến thấy nhiều Cơ-đốc nhân
hành xử như thể chúng ta không cần phải có sự kính sợ Chúa trong đời sống
của chúng ta – kính sợ Chúa là điều lỗi thời rồi. Điều đó là hoàn toàn phản
kinh thánh và sai trật. Chúng ta hãy cùng xem một số lẽ thật cơ bản từ Kinh
thánh về sự kính sợ Chúa. Thi Thiên 19:9 cho biết: “Sự kính sợ Đức Giê-hôva là trong sạch, hằng còn đến đời đời.” Sự kính sợ Chúa sẽ không bao giờ
chấm dứt. Điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. Châm ngôn 23:17 nói: “Nhưng hằng
ngày (suốt ngày) hãy kính sợ Đức Giê-hô-va.” Vì vậy, sự kính sợ Chúa là
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mãi mãi và suốt cả ngày. Nói cách khác, không một thời điểm nào trong đời
là bạn không cần phải kính sợ Chúa.
Nhiều người có quan điểm rất tiêu cực về ý nghĩa của sự kính sợ Chúa. Để
hiểu rõ hơn về điều này, tôi sẽ bắt đầu bằng cách chỉ ra đâu không phải là sự
kính sợ Chúa. Thứ nhất, sự kính sợ Chúa không phải là nỗi sợ hãi thông
thường. Đó không phải là loại nỗi sợ bạn trải nghiệm khi bạn đang ở trong ô
tô và nhận thấy rằng bạn sắp bị tai nạn giao thông. Thứ hai, sự kính sợ Chúa
không phải là sợ hãi ma quỷ. Đó không phải là một điều gì đó chịu ảnh
hưởng bởi linh của sự sợ hãi – ma quỷ. Qua nhiều năm, tôi đã phục vụ cho
hàng trăm của những người cần giải cứu khỏi linh sợ hãi. Nhưng đó không
phải là sự kính sợ Chúa.
Trong II Ti-mô-thê 1:7 Phao-lô nói: “Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta
tinh thần nhút nhát.” Và trong I Giăng 4:18, Giăng nói: “Không hề có sự sợ
hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ
hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt.” Nỗi sợ hãi hình phạt đến từ ma
quỷ và nó không có chỗ trong đời sống của một Cơ-đốc nhân. Và phương
thức chữa trị tuyệt vời nhất cho nỗi sợ hãi là sự kính sợ Chúa thật.
Sự kính sợ Chúa cũng không phải là sự sợ hãi con người. Trên thực tế, sự
kính sợ Chúa cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi con người và cho phép chúng ta
bày tỏ sự tôn kính và quí trọng đối với Chúa.
Một trong những từ hay nhất để mô tả sự sợ hãi của Chúa là từ awe, trong từ
awesome (đáng kinh sợ). Nó thể hiện phản ứng của chúng ta đối với sự uy
nghi, quyền năng, thánh khiết.
Một từ khác tôi sẽ sử dụng để mô tả sự kính sợ Chúa là từ reverence (tôn
kính). Sự tôn kính là một phản ứng lại với sự mặc khải của Đức Chúa Trời.
Bạn không thể bày tỏ sự tôn kính mà không có sự mặc khải. Khi Đức Chúa
Trời bày tỏ chính mình, tôi tin rằng sự phản ứng thích hợp nhất là tôn kính.
Và nó đi đôi với sự thuận phục. Một thái độ thuận phục đối với Đức Chúa
Trời là một biểu hiện của sự kính sợ Chúa trong đời sống chúng ta. Khi
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chúng ta trao kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn, tự xưng (như nhiều người trong
chúng ta), điều đó không liên quan gì đến sự kính sợ Chúa. Không có sự kính
sợ Chúa trong một con người như thế.
Một lẽ thật khác được bày tỏ trong Kinh thánh đó là điều bạn sợ có thể trở
thành chúa của bạn. Trong Sáng thế Ký 31, Gia-cốp đang nói chuyện với bố
vợ mình – La-ban, và ông nói: “Cha đối xử không tốt với tôi, nhưng Đức
Chúa Trời chăm sóc tôi.” Trong Sáng thế Ký 31:42, ông nói:
“Nếu Đức Chúa Trời của tổ phụ con, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là
Đấng mà Y-sác kính sợ, không phù hộ con, chắc bây giờ cha đã đuổi con đi
với hai bàn tay trắng.”
Gia-cốp đề cập đến Đức Chúa Trời là – “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là
Đấng mà Y-sác kính sợ” (the Fear of Isaac - nỗi sợ của Y-sác). Nói cách
khác, điều gì khiến Y-sác sợ chính là Chúa thực sự của ông. Đó mới chính là
Đức Chúa Trời của ông. Rồi trong Sáng thế Ký 31:53, Gia-cốp nói:
“Cầu xin Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời của Na-cô phân
xử giữa chúng ta!” Gia-cốp nhân danh Đấng mà cha mình là Y-sác kính sợ
mà thề.
Đối tượng mà Y-sác kính sợ là Đức Chúa Trời của ông. Tương tự, điều bạn
sợ chính là chúa của bạn. Nếu bạn sợ lời nói của người khác, thì đó là chúa
của bạn. nếu bạn sợ đói nghèo, thì nó là chúa của bạn. Nếu bạn sợ đau ốm và
bệnh tật, thì đó là chúa của bạn. Những gì bạn sợ hãi, thì đối với bạn, đó là
chúa. Bạn có kính sợ Chúa không? Ngài có phải là Đức Chúa Trời của bạn
không?
Quan Điểm Của Chúa Giê-xu
Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều khi tìm hiểu về sự kính sợ Chúa qua
Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, Đấng luôn
làm hài lòng Cha Ngài trong suốt cuộc đời mình. Và khi Ê-sai nói về sự xức
dầu của Đức Thánh Linh để làm dấu chỉ Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si – Đấng
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Được Xức Dầu mà Y-sơ-ra-ên mong đợi – ông mô tả bảy khía cạnh khác
nhau của Đức Thánh Linh sẽ giáng trên Chúa Giê-xu. Êsai 11:1-2 liệt kê ra:
“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.”
Ở đây chúng ta thấy có sự biểu lộ bảy mặt của Đức Thánh Linh - một danh
sách của bảy Thần (Linh) của Đức Chúa Trời. Đầu tiên là Thần của Đức Giêhô-va, đó là Thần phán trong thân vị đầu tiên như là Đức Chúa Trời. Trong
Công vụ 13:2, Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho
công tác Ta đã kêu gọi họ.” Thánh Linh chính là Ngài đang phán trong cương
vị là Đức Chúa Trời.
Danh sách tiếp tục với Thần khôn ngoan, Thần thông sáng, thần mưu lược,
Thần quyền năng, Thần tri thức và Thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Điều đáng
chú ý ở đây là sự biểu lộ cuối cùng của Thánh Linh để làm dấu chỉ Chúa Giêxu là Đấng Mê-si và là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời chính là sự kính sợ
Chúa. Chúng ta thấy được điều này trong Ê-sai 11:3:
Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không xét xử theo
mắt thấy, cũng chẳng phán quyết theo tai nghe.
Vì vậy, Chúa Giê-xu được đánh dấu là Đấng Mê-si bởi sự xức dầu bảy
phương diện của Đức Thánh Linh trên Ngài. Sự xức dầu thứ bảy và cũng là
cuối cùng là sự kính sợ Chúa. Và những lời tiếp theo sau đó là: “Ngài vui
thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va.”
Chắc chắn chúng ta không thể hơn Chúa Giê-xu được. Nếu Con yêu dấu của
Đức Chúa Trời – Đấng Mê-si và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta - được đánh
dấu bởi sự kính sợ Chúa và nếu Ngài vui thích trong sự kính sợ Chúa, thì làm
thể nào bạn và tôi lại dám nói rằng chúng ta không cần sự kính sợ Chúa?
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Cần Phải Học
Hãy cùng xem xét những điều kiện chúng ta phải đáp ứng để có được sự kính
sợ Chúa. Trong Thi Thiên 34:11, Thánh Linh đang phán và Ngài phán rằng:
Hỡi các con, hãy lắng nghe ta; ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.

Sự kính sợ Chúa cần phải được dạy. Và nếu chúng ta lắng nghe Chúa Thánh
Linh, Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta. Nếu chúng ta không lắng nghe, Ngài sẽ không
dạy chúng ta. Chúa Thánh Linh tiếp tục Thi Thiên 34:12-13 để mô tả mẫu
người có thể kinh nghiệm được sự kính sợ Chúa:
Ai là người ham thích sự sống, và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành?
Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác, và môi mình khỏi lời xảo quyệt.
Dấu hiệu đầu tiên của người nhận được sự kính sợ Chúa được thể hiện trong
lời nói của người đó – cách người đó dùng môi miệng mình. Hãy tự hỏi mình
câu hỏi khó này: Cách tôi nói có cho thấy được sự kính sợ Chúa không? Hay
nhiều lúc tôi kiêu ngạo, tự mãn, sợ hãi, kích động, thiếu kiên nhẫn hoặc
không sẵn lòng để được sự chỉnh sửa? Đó không phải là sự kính sợ Chúa.
Tôi đã bị ấn tượng sâu sắc bởi lẽ thật là chúng ta phải chọn để kính sợ Chúa.
Trong Châm ngôn 1 Đức Chúa Trời đang phán với những người đã chối bỏ
Ngài, và Ngài đã phán những lời đáng buồn. Đôi khi chúng ta không thực sự
xem Đức Chúa Trời là Đấng đầy quyền năng. Chúng ta có một bức tranh
trong đầu về một Đấng rất lịch thiệp ở thiên đàng, Đấng đó không bao giờ nói
ra những lời khó nghe hoặc khó chịu. Đấng đó sẽ chỉ âu yếm chúng ta mà
thôi. Đó không phải là Đức Chúa Trời. Hãy đọc những gì Ngài phán trong
Châm ngôn 1:25-29:
Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy,
Không chịu nhận lời quở trách của ta;
Nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương,
Và chế giễu khi các ngươi kinh hãi;
Khi nỗi kinh hoàng xảy đến thình lình như gió bão,
Tai ương ập đến như bão tố cuồng phong,
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Và sự ngặt nghèo, cùng khốn giáng trên các ngươi.
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.
Chính Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ chế giễu khi sự kinh hãi xảy đến.
Chính Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không đáp lời khi được kêu cầu. Hai
dòng cuối cùng cho chúng ta thấy lý do rõ ràng của tất cả những điều này:
Dân sự của Ngài ghét tri thức và không chọn sự kính sợ Chúa. Nếu bạn
không chọn sự kính sợ Chúa, sẽ có dấu chỉ cho thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ
không kiềm sự phán xét của Ngài trên đời sống của bạn. Trước đó, trong
Châm ngôn 1:7 chúng ta thấy:
Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu thức,
Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.
Nếu chúng ta chấp nhận một thái độ xem thường đối với sự kính sợ Chúa, chúng

ta chỉ đơn giản là đang khoe ra sự dại dột của chúng ta. Sau đó, Châm ngôn
3:7 nói:
Đừng khôn ngoan theo mắt mình
Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác
Chúng ta đừng tin vào sự khôn ngoan của chính mình. Nếu bạn đang tràn trề sự

tự tin và suy nghĩ rằng bạn có tất cả những câu trả lời, bạn không chừa chỗ
cho sự kính sợ Chúa.
Một điều khác mà câu kinh thánh này nói đến là: “Hãy lìa khỏi điều ác.”
Chúng ta được cho biết rằng chúng ta không thể liên hệ điều ác với sự kính
sợ Chúa. Nếu chúng ta có sự kính sợ Chúa trong đời sống của chúng ta,
chúng ta phải lìa khỏi điều ác. Chúng tôi không thể kết hợp điều ác với sự
kính sợ Chúa. Chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn. Chúng ta sẽ dọn chỗ cho
điều gì trong đời sống của chúng ta: Sự kính sợ Chúa hay những điều ác?
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Chúng tôi cho phép việc sao chép các bài giảng của DPM vì mục đích phi thương mại để phân
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Email: admin@dpm.co.nz. Trang web: derekprince.co.nz
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