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Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, 

xin cùng mở ra Giăng 6. “Mọi sự thỏa lòng đều đến từ Ngài.” 

 

Tôi đoán chúng ta trong phòng này đều có những ước muốn. Quý vị có thể 

ước muốn thức ăn, cũng có thể là những thứ lớn lao hơn. Đây là câu tôi 

muốn hỏi hôm nay: Quý vị có nghĩ rằng chúng ta có những ước muốn trong 

lòng cách tình cờ không? Quý vị có nghĩ rằng đó là những phần lắt léo 

trong chúng ta không? Có người ước muốn sô-cô-la, người này ước muốn 

điều này, người kia ước muốn điều kia. Hay quý vị có nghĩ rằng chúng ta 

có những ước muốn, những mong muốn này là vì một lý do nào đó không?  

 

Điều tôi muốn chúng ta làm là đi những bước sâu hơn cả những ước muốn 

về thức ăn, và bước vào một hành trình nơi Chúa Giê-xu thách thức một số 

người suy nghĩ sâu hơn về những ước muốn về thức ăn đó, và thực sự nghĩ 

về lý do tại sao chúng ta có những ước muốn này. Có phải Đức Chúa Trời 

đã tạo dựng chúng ta với những ước muốn này vì một lý do nào đó? 

 

Cho nên, tới lúc này, tôi muốn chúng ta bắt đầu suy nghĩ về thể nào những 

ước muốn, hay mong muốn này liên hệ đến đức tin của chúng ta. Đây 
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không phải là đề tài chúng ta thường nói đến. Đức tin của chúng ta liên hệ 

đến những ước muốn của chúng ta như thế nào? Đức tin của chúng ta liên 

quan đến những mong muốn của chúng ta như thế nào? Đức tin của chúng 

ta có liên hệ đến những cảm xúc của chúng ta như thế nào? 

 

Nhiều lần khi nói về đức tin, tuần trước chúng ta đã dừng lại ở đề tài tâm 

trí, về việc đổ đầy tâm trí của chúng ta với lẽ thật, và việc Chúa Giê-xu 

biến đổi tâm trí của chúng ta. Và vâng, đó chính là chìa khóa, nhưng đồng 

thời cũng có những điều diễn ra trong cảm xúc khi Đấng Christ bước vào 

đời sống chúng ta. Và tôi nghĩ chúng ta có xu hướng chỉ xem xét có một 

mặt của bức tranh này. 

 

Nhiều lần, chúng ta xem xét mặt bên này của bức tranh, nơi chúng ta nói về 

cảm xúc, và thậm chí chúng ta còn bị cảm xúc cuốn đi. Rất nhiều người 

trong hội thánh, kể cả nhiều người trong vòng chúng ta đây, bị chi phối bởi 

những cảm xúc. Và chúng ta có thể - chúng ta đã thực sự tạo ra một triết lý 

trong hội thánh ngày nay, rằng đôi khi chúng ta nghĩ mình có thể có những 

cảm giác ấm áp về Đức Chúa Trời, thậm chí khi chúng ta hoàn toàn không 

vâng lời Ngài trong đời sống mình. Chúng ta vẫn có cảm giác tốt về đức tin 

của mình. Và chúng ta cần phải tránh sự đa cảm như vậy. 

 

Còn về mặt bên kia của bức tranh, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa, học hỏi 

lẽ thật, và đổ đầy tâm trí chúng ta bằng lẽ thật. Nhưng nhiều khi, tiến trình 

đó khiến chúng ta mất đi cảm xúc. Và chúng ta có một đức tin khô cứng, 

lạnh lẽo, giống như hình ảnh khi chúng ta ngồi yên, khoanh tay lắng nghe 

mà không hề có một cảm xúc nào cả.  
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Vậy, có cách nào để lẽ thật và cảm xúc có thể đồng hành với nhau không? 

Tôi nghĩ chúng lẽ ra phải đi đôi với nhau. Tôi nghĩ chúng ta lẽ ra không 

nên để cảm xúc chi phối. Đồng thời, chúng ta cũng không được phớt lờ 

những cảm xúc của mình. Tôi rất ưa thích một số văn phẩm của Jonathan 

Edwards, tác giả có nhiều bài viết trong thời kỳ Đại Thức Tỉnh. Đây là thời 

kỳ trong Hội thánh mà người ta chỉ đến với một trong hai bên. Một là họ bị 

chi phối bởi sự đa cảm, và bỏ qua Lời Chúa. Hoặc hai là nói rằng: “chúng 

tôi không muốn trở nên như vậy, cho nên chúng tôi sẽ học hỏi Lời Chúa, và 

quý vị sẽ không thấy chúng tôi cười khi học Lời Chúa đâu.” 

 

Trong bối cảnh đó, Jonathan Edwards xuất hiện. Ông có viết một cuốn sách 

có tựa đề Sự ngọt ngào của niềm tin (Religious Affections). Tôi muốn chia 

xẻ với quý vị một trong những câu trích dẫn ưa thích của tôi trong cuốn 

sách đó. Hãy lắng nghe những điều ông viết:  

 

Sự vui vẻ bề ngoài của chúng ta, sự vui thú theo thế gian, danh tiếng 

của chúng ta, các mối quan hệ của chúng ta, với tất cả những điều 

đó, mong muốn của chúng ta là rất háo hức, và chúng ta ham thích 

mạnh mẽ. Khi động đến những điều đó, lòng chúng ta mềm mại và 

nhạy cảm, có ấn tượng sâu sắc, dễ xúc động, quan tâm và dự phần 

tích cực. Chúng ta lo lắng trước những mất mát. Chúng ta thích thú 

và vui vẻ về những thành công và sự thạnh vượng theo thế gian.  

 

Rồi ông đổi sang nói: 

Tuy nhiên, khi động đến những vấn đề thuộc linh, chúng ta thấy thật 

buồn chán. Lòng chúng ta thật nặng nề và cứng cỏi. Chúng ta có thể 

ngồi nghe về bề cao, bề sâu, bề rộng vô đối của tình yêu Đức Chúa 
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Trời trong Chúa Giê-xu Christ khi ban Con yêu dấu vô vàn của Ngài, 

mà vẫn ngồi bất động và lạnh lùng.  

 

Nếu chúng ta có thích thú về điều gì, chẳng phải đó nên là về đời 

sống thuộc linh của chúng ta sao? Còn có điều gì nhiều cảm hứng 

hơn, thích thú hơn, đáng ưa chuộng và mong ước trên thiên đàng và 

dưới đất này hơn Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ? Chúng ta nên hạ 

mình hết sức vì đã không chịu tác động bởi cảm xúc hơn khi ở trong 

Hội thánh. 

 

Và điều tôi muốn nói với quý vị, điều chúng ta sắp xem trong Giăng 6, là 

nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi Đức Chúa 

Trời. Và nếu yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có cảm giác yêu mến Ngài. 

Lẽ thật nền tảng mà chúng ta sắp thấy mở ra trong Giăng 6 là như thế này: 

chúng ta không thể tách biệt đức tin nơi Đấng Christ ra khỏi những cảm 

xúc về Ngài. Chúng ta không thể tách biệt đức tin nơi Đấng Christ ra khỏi 

những cảm xúc về Ngài. 

 

Nào, điều này có vẻ như hơi kỳ quặc, hơi khác lạ với nhiều người trong 

chúng ta. Đây là hình ảnh trong tâm trí tôi, và tôi khích lệ quý vị hình dung 

ra– đức tin và cảm xúc. Hãy hình dung hình ảnh này. Hãy nghĩ đến các anh 

chị em chúng ta trong các hội thánh tư gia bí mật tại châu Á. Họ nhóm lại 

và chịu hiểm họa mất mạng để học hỏi Lời Chúa 12 tiếng một ngày. Hết 

ngày này đến ngày khác họ học Lời Chúa 12 tiếng một ngày. Đồng thời, cứ 

hễ khi nào cầu nguyện, họ lại quỳ gối xuống và khóc với Chúa. Họ kêu cầu 

Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì đã yêu thương chúng con. 

Cảm ơn Chúa vì đã không quên chúng con.” Nước mắt họ đẫm cả phòng. 
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Đó là đức tin và cảm xúc đi đôi với nhau. Và tôi không nghĩ chúng ta có 

thể phân tách đức tin nơi Đấng Christ ra khỏi ước muốn về Ngài.  

 

Đấng Christ ở ngay trung tâm của chúng ta. Đấng Christ ảnh hưởng lên tâm 

trí chúng ta. Và Đấng Christ ảnh hưởng lên cảm xúc của chúng ta. Và câu 

hỏi tôi muốn đặt ra là: “Sẽ thế nào nếu Đức Chúa Trời không chỉ hoạch 

định cho quý vị biết Ngài, mà còn hoạch định để quý vị tận hưởng Ngài?” 

Điều đó nghe rất có lý phải không? Rằng Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển 

trọng thể khi không chỉ được biết bởi con cái Ngài, mà còn được tận hưởng 

bởi con cái Ngài. 

Và tôi muốn quý vị suy nghĩ về Cảm Xúc của Môn Đồ dựa trên cuộc đối 

thoại của Chúa Giê-xu với một đám người trong Giăng 6. Bối cảnh là ở đầu 

đoạn này Chúa Giê-xu đã hóa bánh cho 5000 người ăn. Hơn 5000 người 

được ăn no nê chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá. Thật là một phép lạ diệu kỳ. 

Vì đó mà người ta đi theo Chúa Giê-xu. Muốn thức ăn miễn phí? Hãy đi 

theo Chúa Giê-xu. Vì vậy mà đám người này mới đổ dồn theo Chúa Giê-

xu. 

 

Họ không biết Ngài đã đi đâu. Việc xảy ra là các môn đồ đã lên thuyền và 

đi qua bên kia bờ hồ. Nhưng Chúa Giê-xu không lên thuyền với họ. Cho 

nên, họ nghĩ Chúa Giê-xu vẫn còn ở phía bờ bên này cùng với họ. Nhưng 

khi nghe tin Ngài đã ở bờ bên kia, họ không thể hình dung ra chính xác 

Ngài đã làm thế nào để qua đó. Chúa Giê-xu đã quyết định đi bộ trên mặt 

hồ. Ngài đã làm như vậy.  

 

Trong câu 25, đám đông đã bắt kịp Ngài. Hãy nghe những điều họ nói: 

“Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, 
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thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói 

cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng 

vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, 

nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho 

các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín 

của mình. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công 

việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà 

Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. 

 

Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và 

tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, 

theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức 

Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se 

chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các 

ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời 

là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa 

rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn! Đức Chúa Jêsus 

phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta 

chẳng hề khát.” 

 

Đây là một đoạn đối thoại khó tin mà Chúa Giê-xu đã dành cho đám đông, 

những người đi theo Ngài nhưng hiểu sai về Ngài là ai. Như vậy, Ngài bắt 

đầu đề cập đến một số điều sâu sắc nhất liên quan đến cuộc đời họ, và đi xa 

rất nhiều hơn là chỉ nói về thức ăn. Ngài nói về sự đói khát tận trong  linh 

hồn họ.  

 



Sống Trong Đấng Christ 

 7 

Và điều tôi muốn quý vị nhìn thấy là ba lẽ thật vinh hiển trong hình ảnh 

này, cuộc đối thoại này giữa Chúa Giê-xu và đám đông trong Giăng 6, đó 

là hình ảnh về sự đói khát sâu xa trong linh hồn của mỗi chúng ta trong 

phòng này. 

 

Lẽ thật thứ nhất là như thế này: Chỉ một mình Đấng Christ – Chỉ một mình 

Đấng Christ mới có thể đáp ứng những mong ước của chúng ta. Chỉ một 

mình Đấng Christ mới có thể đáp ứng những mong ước của chúng ta. Khi 

nhìn vào phần đầu của đoạn đối thoại này, đám đông đến với Ngài và hỏi: 

“Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ?” Và căn bản là Chúa Giê-xu phớt lờ câu 

hỏi của họ. Ngài không nói với họ rằng Ngài đã đi bộ trên mặt hồ. Thay 

vào đó, Ngài đi thẳng vào vấn đề, Ngài bắt đầu nói về thức ăn. Ngài phán: 

“Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi 

đã ăn bánh và được no.” Và phần còn lại của đoạn đối thoại chỉ xoay quanh 

hình ảnh này về thức ăn, về bánh. 

 

Nhưng tôi muốn quý vị lưu ý là Chúa Giê-xu không nói rằng: “Các ngươi 

đừng nên tìm kiếm thức ăn.” Thay vào đó, Ngài sử dụng hình ảnh về thức 

ăn này để dạy họ, bởi vì đây là một điều gì đó rất tự nhiên trong mỗi người, 

có mục đích. Thật ra, Ngài không phán: “Các ngươi không được tìm kiếm 

thức ăn.” Ngài phán: “Các ngươi nên khao khát thức ăn tốt hơn thức ăn mà 

các ngươi đang tìm kiếm.” Ngài phán trong câu 27: “Hãy làm việc, chớ vì 

đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời.” Ngài nói: 

“Khi các ngươi ăn, hãy ăn thức ăn tốt, đừng ăn thức ăn không tốt.” 

 

Tôi muốn chúng ta dừng lại một chút ở đây, và tôi muốn chúng ta nhìn 

lại tổng thể hình ảnh mà chúng ta có ở đây trong Giăng 6, một hình 
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ảnh được khởi đầu ngay từ phần mở đầu của Kinh Thánh. Hãy quay 

lại với tôi trong Sáng Thế Ký 2. Tôi muốn quý vị xem sách đầu tiên 

trong Kinh Thánh, đoạn hai, Sáng Thế Ký 2. 

 

Tôi muốn quý vị nhìn thấy lẽ thật ở đây, là nền tảng cho những điều 

chúng ta đang xem xét trong Giăng 6. Lẽ thật này: “Đức Chúa Trời 

dựng nên chúng ta biết ước muốn.” Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta 

biết ước muốn. Hãy xem Sáng Thế Ký 2:15. Nào, đây là câu chuyện 

Đức Chúa Trời dựng nên loài người. 

 

Tôi muốn quý vị nghe điều đầu tiên Đức Chúa Trời phán với con 

người trong Sáng Thế Ký 2. Ngài đặt ông vào giữa vườn. Ngài mô tả 

khu vườn, tất cả vẻ đẹp của vườn địa đàng Ê-đen. Hãy lắng nghe câu 

15: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng 

và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng” – mạng lệnh 

đầu tiên của Đức Chúa Trời: “Ngươi được tự do –” làm gì? Ăn. 

 

Vâng, đó là tin tốt lành. A-đam nhìn xung quanh. Ở đó có đủ thứ tuyệt vời, 

và Đức Chúa Trời, đầu bếp trưởng của vũ trụ, phán: “Ngươi được tự do 

ăn.” Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người với một ước muốn, 

một mong muốn. Hãy cùng suy nghĩ về điều này với tôi. Trong hình ảnh 

này, trong Sáng Thế Ký 2, về sự tạo dựng người nam và người nữ và vườn 

địa đàng Ê-đen, cho tới lúc này con người đã có nhu cầu gì chưa? 

 

Bản năng đầu tiên của chúng ta là nghĩ rằng: “Không, A-đam chẳng có nhu 

cầu gì cả.” Nhưng thật ra ông có đấy. Ông có rất nhiều nhu cầu. Ngay từ 
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giây phút Đức Chúa Trời hà hơi sống vào A-đam, ông đã có nhu cầu cần 

được Đức Chúa Trời cung cấp không khí để thở từng hồi từng lúc. Tất cả 

chúng ta trong căn phòng này hiện giờ cũng đang có nhu cầu đó. Chúng ta 

không nghĩ nhiều về mong muốn này, nhưng tất cả chúng ta đều mong 

muốn có không khí. Tất cả chúng ta đều cần ô-xy. Chúng ta đã được tạo 

dựng với nhu cầu đó. 

 

Và A-đam cũng cần phải ăn. Ông được tạo dựng với nhu cầu cần được ăn. 

Về sau trong đoạn này, chúng ta sẽ nói về điều này trong loạt bài cuối cùng 

“Kết Ước,” ông có nhu cầu cần bạn bè. Và thế là, người nữ bước vào bức 

tranh. Như vậy, đừng hiểu sai, không phải là trong vườn Ê-đen con người 

không có nhu cầu gì. Thay vào đó, con người được tạo dựng với những nhu 

cầu, nhưng đừng bỏ sót, điều đó là có chủ ý – mỗi người trong số họ đều 

được hoạch định phải được làm thỏa mãn bởi ai? Bởi Đấng Tạo Hóa. 

 

Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta có những ước muốn, và những ước 

muốn nầy được Đức Chúa Trời thiết kế để chúng ta được thỏa mãn bởi 

Ngài. Những ước muốn của chúng ta được thiết kế để được thỏa mãn bởi 

Đấng Tạo Hóa. Như vậy, đó là bức tranh trong Sáng Thế Ký 2. Nhưng rồi 

chúng ta đến với Sáng Thế Ký 3 và mọi thứ thay đổi. Đây là khi tội lỗi vào 

trong thế gian. Chúng ta đã nói sơ qua về điều này trong tuần trước, tội lỗi 

vào trong thế gian bằng một ý tưởng đầy toan tính của kẻ kiện cáo, kẻ cám 

dỗ, nói với Ê-va: “Đức Chúa Trời đã thực sự nói như vậy sao? Ngươi 

không cần phải tin vào những điều Đức Chúa Trời phán.” Tôi muốn quý vị 

thấy cảm xúc bước vào đây nhanh như thế nào trong câu 6. 
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Hãy xem Sáng Thế Ký 3:6. Chép rằng: “Người nữ thấy trái của cây đó bộ 

ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn.” Quý vị nắm bắt 

được điều đó không? Ở đây dùng một số từ ngữ về cảm xúc. Ê-va thấy trái 

đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý. Rõ ràng, ở đây cảm xúc là một phần của 

sự cám dỗ này, và sự thật là, ngay sau khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh về 

cảm xúc ở đây, Ê-va đã ăn trái cây đó. 

 

Như vậy, hình ảnh về tội lỗi ở đây trong Sáng Thế Ký 3 là gì? Không chỉ 

nghi ngờ những điều Đức Chúa Trời đã phán, không tin cậy những lời Ngài 

đã phán, mà người nam và người nữ ở đây về căn bản đã tìm kiếm sự thỏa 

mãn cho những mong muốn của mình trong những điều thuộc về thế gian 

thay vì ở trong Đấng Tạo Hóa. Xin chú ý điều nầy – đó là bức tranh về tội 

lỗi, tìm kiếm sự thỏa mãn trong những điều thuộc về thế gian thay vì trong 

bàn tay của Đấng Tạo Hóa. 

 

Bây giờ, với những hiểu biết này, chúng ta quay trở lại Giăng 6, và tôi 

muốn quý vị nhìn thấy Chúa Giê-xu nhắc lại việc đó như thế nào. 

 

Hãy xem Giăng 6:30. Họ hỏi Ngài: “Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm 

phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ 

chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban 

cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.” Như vậy, điều họ đang làm ở đây là so 

sánh Ngài với Môi-se. Họ nói về ma-na. Trong trường hợp quý vị không 

nhớ rõ, hãy quay lại Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy hình ảnh về ma-na, bánh từ 

trên trời xuống, khi đó dân sự của Đức Chúa Trời đang đi lang thang trong 

đồng vắng, và Đức Chúa Trời đã ban thức ăn cho họ ở giữa đồng vắng 
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bằng cách ban bánh cho họ từ trên trời, theo nghĩa đen. Bánh sẽ rơi xuống 

vào buổi sáng, và họ có thể nhặt ăn.  

 

Như vậy, mỗi ngày Đức Chúa Trời ban thức ăn – ma-na cho họ. Nhưng vấn 

đề là họ lại nói về điều này như sau: “Đấy, Môi-se đã làm như vậy. Còn 

Ngài sẽ làm gì cho chúng tôi?” Và tôi muốn quý vị thấy Chúa Giê-xu đã 

đáp lại họ như thế nào. Ngài nói trong câu 32: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi 

bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ 

trên trời xuống.” Quý vị nắm bắt được điều này không? Chúa Giê-xu đang 

nói thẳng vào trọng tâm vấn đề. 

 

Những người này nói rằng: “Môi-se ban cho chúng tôi điều này. Còn ông 

sẽ ban cho chúng tôi điều gì?” Và Chúa Giê-xu đáp: “Môi-se không ban 

cho các ngươi điều gì cả. Mà chính là Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi 

bánh từ trên trời.” Và điều chúng ta thấy ở đây là chúng ta có những ước 

muốn, những mong muốn, và rồi chúng ta tìm kiếm những điều đó nơi thế 

gian này, thậm chí nơi những người trong thế gian, những điều chỉ có một 

mình Đức Chúa Trời mới có thể làm thỏa mãn. Ngài nói về một cá nhân 

thật sự ở đây. Ngài đổi lại trong câu 33, phán rằng: “Bánh của Đức Chúa 

Trời chính là Ngài –” một thân vị, “Đấng từ trên trời giáng xuống, ban sự 

sống cho thế gian.” Bánh đó không phải là một đồ vật, mà là một thân vị. 

 

Và họ nói: “Xin ban bánh đó cho chúng tôi.” Câu 35 là khi Ngài đưa ra lời 

tuyên bố: “Ta là bánh sự sống.” Nhiều người trong quý vị biết rằng, có sáu 

lần khác trong sách Giăng Chúa Giê-xu dùng cụm từ “Ta là _” và Ngài 

điền vào chỗ trống. Cụm từ này được cố ý sử dụng như vậy. 



Sống Trong Đấng Christ 

 12 

 

Trong Cựu Ước, đây là danh của Đức Chúa Trời. Ngài là Giê-hô-va. Ngài 

là Đấng TA LÀ. Và như vậy Chúa Giê-xu, bằng cách sử dụng danh xưng 

này, đang xưng nhận Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Các ngươi 

muốn bánh ăn chăng? Ta là bánh. Chính ta là bánh. Môi-se đã ban cho các 

ngươi bánh này; còn Ta ban cho các ngươi chính Ta.” 

 

Hình ảnh ở đây là như thế này. Chúa Giê-xu phán rằng: “Các ngươi đã 

được tạo dựng với những ước muốn chỉ có thể được thỏa mãn bởi Đấng 

Tạo Hóa, chính là Ta đây. Ta chính là sự thỏa mãn của các ngươi.” Đừng 

bỏ lỡ điều này. Sự thỏa mãn không phải chủ yếu tìm được trong những điều 

Đức Chúa Trời ban, mà trong Đấng Ban Cho, là chính Ngài. Điều này rất 

quan trọng, chúng ta phải để lòng mình xoay quanh điều này. Sự thỏa mãn 

không tìm thấy nơi những điều được ban cho, mà nơi Đấng ban cho. Đức 

Chúa Trời đã taọ dựng mỗi chúng ta với một ước muốn trong linh hồn, một 

sự khao khát trong linh hồn chỉ có thể được thỏa mãn bởi Ngài, vượt trên 

cả những sự ban cho của Ngài.  

 

Bây giờ hãy suy nghĩ về điều này với tôi. Chúng ta tìm thấy sự thỏa mãn ở 

đâu? Ý tôi là sự thỏa mãn thực sự ấy. Chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn ở 

đâu? Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều điều, nhiều điều tốt 

lành. Ngài ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi. Ngài ban cho chúng ta thiên 

đàng. Lời hứa về thiên đàng; đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài 

ban cho chúng ta gia đình. Ngài ban cho chúng ta bạn bè. Ngài ban cho 

chúng ta nhiều điều khác nhau trong cuộc sống mà chúng ta tận hưởng. 
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Hãy cùng đi sâu vào điều này. Nếu quý vị có tất cả những điều này, tất cả 

những sự ban cho này, nếu quý vị có sự tha thứ, có thiên đàng, và quý vị có 

một gia đình tuyệt vời, những đứa con tuyệt vời, những người bạn tuyệt 

vời, và nhiều niềm vui trong cuộc sống – nếu có tất cả những điều đó mà 

không có Đức Chúa Trời, liệu quý vị có hạnh phúc không? 

 

Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn chúng ta nhận biết đây chính là điều 

Chúa Giê-xu nói đến trong Giăng 6, một đám đông thực dụng, những người 

đang tìm kiếm vật chất thay vì tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ đang tìm kiếm 

để được ban cho vật chất thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn nơi Đấng Tạo Hóa. 

Và tôi nghĩ chính Cơ đốc giáo phương Tây của chúng ta cũng như vậy. 

Chúng ta là một dân quá ưa thích những điều Đức Chúa Trời ban cho đến 

nỗi nhiều khi chúng ta không còn biết thế nào là yêu mến chính Đức Chúa 

Trời. 

 

Chúng ta phải nhận biết sự mong ước sâu kín nhất của mình không phải là 

về một sự vật nào. Sự mong ước sâu kín nhất của chúng ta là về một con 

người. Và sự cám dỗ là – thật vậy, thậm chí trong phòng này hôm nay – sự 

cám dỗ là chúng ta đến trong phòng này để tìm kiếm sự thỏa mãn. Ý tôi là, 

tìm kiếm sự thỏa mãn về âm nhạc và một không khí dễ chịu tại nhà thờ. 

Tìm kiếm sự thỏa mãn về sự thông công, và rồi bước ra khỏi đây và bước 

vào những chiếc xe tốt, lái xe về ngôi nhà đẹp đẽ của mình. Rồi sống suốt 

tuần này với những công việc tốt đẹp. Và thưởng thức tất cả những điều tốt 

lành mà chúng ta có trong cuộc sống. Và không bao giờ suy nghĩ về sự thật 

rằng chúng ta đang tìm kiếm sự thỏa mãn nơi tất cả những điều đó, và phớt 

lờ một Đức Chúa Trời tốt lành, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn chúng ta. 
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Đó chính là điều Phao-lô nói trong Phi-líp 3, khi ông nói: “Tôi xem những 

điều tốt nhất mà thế gian đem lại – gia đình, tôn giáo, học thức, mọi điều 

tốt đẹp nhất, như là rơm rác so với một điều – sự vinh hiển không phai tàn 

của Đấng Christ.” Đó là hình ảnh ở đây. “Dù có lấy đi hết mọi thứ thế gian 

đã đem lại cho tôi,” Phao-lô nói: “Tôi vẫn có mọi điều tôi muốn trong 

Đấng Christ.” 

 

Chúng ta là những người đi theo Đấng Christ có đặt sự thỏa mãn nơi Đấng 

Christ không? Hay những sự ban cho của Ngài mới là sự thỏa mãn của 

chúng ta? Nếu có thể có mọi sự trên thiên đàng, trừ ra Đức Chúa Trời, liệu 

quý vị có muốn không? Và tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đem chúng 

ta đến chỗ thấy được tất cả những điều đó chỉ là rơm rác so với chính mình 

Ngài mà thôi. Ngài là Đấng chúng ta ước muốn. Ngài là Đấng chúng ta 

mong đợi. Điều này là hết sức quan trọng trong mỗi một cuộc chiến của 

chúng ta với tội lỗi. Bởi vì như chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký 3, đây là 

cốt lõi của tội lỗi – ham muốn những điều thuộc về thế gian thay vì Đấng 

dựng nên thế gian. 

 

“Hãy suy nghĩ về tội lỗi và sự thỏa mãn, và sự kích hoạt tội lỗi.” Có một sự 

kích hoạt cảm xúc trong Sáng Thế Ký 3. Tôi không nói như vậy là thiếu 

suy nghĩ, nhưng có một sự kích hoạt cảm xúc ở đây. Khi Ê-va nhìn thấy thứ 

coi bộ đẹp mắt, coi bộ vừa lòng, coi bộ đáng quý, thì bà ăn nó. Sự kích hoạt 

tội lỗi là như thế này, tìm kiếm những điều thuộc về thế gian để thỏa mãn 

chúng ta thay vì tìm kiếm Đấng Tạo Hóa. Đó là tội lỗi. Tìm kiếm những 

điều thuộc về thế gian để thỏa mãn chúng ta thay vì tìm kiếm Đấng Tạo 

Hóa.  
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Và sự thật là như thế này, chúng ta có thể nhận lấy nhiều hơn những gì 

mình cần trong tôn giáo mà vẫn bỏ lỡ điểm cốt yếu là được thỏa mãn trong 

Đấng Tạo Hóa của mình. Đây là sự kích hoạt tội lỗi, là suy nghĩ rằng người 

này, mối quan hệ này, hoạt động này, điều này trong thế gian sẽ thỏa mãn 

chúng ta thay vì Đấng Tạo Hóa. Đó là sự kích hoạt tội lỗi. Và bi kịch là 

chúng ta gặp bế tắc khi cứ mải mê theo đuổi sự thỏa mãn nơi những thứ thế 

gian đem lại thay vì nơi Đấng linh hồn chúng ta mong ước nhất. 

 

Lẽ thật cốt lõi mà Chúa Giê-xu muốn truyền đạt ở đây là chỉ một mình 

Ngài mới có thể đáp ứng những mong ước của chúng ta. Chỉ một mình 

Đấng Christ có thể đáp ứng những mong ước của chúng ta. Chúng ta có 

những mong ước. Tất cả chúng ta trong căn phòng này đều có những mong 

ước được ban cho để chúng ta hướng về Đấng Tạo Hóa của mình. Vấn đề 

là nhiều mong ước của chúng ta hiện giờ, trong tuần này, đang hướng 

chúng ta đi xa khỏi Đấng Tạo Hóa. Chính vì vậy mà chúng ta cần Đấng 

Christ biến đổi những mong ước và cảm xúc, và ước muốn của chúng ta, 

chứ không chỉ tâm trí của chúng ta.  

 

Điều này dẫn chúng ta đến với lẽ thật thứ nhì: Chỉ một mình Đấng Christ 

có thể biến đổi sự ưa thích của chúng ta. Thấy không, đây là vấn đề. Đúng 

vậy, Đấng Christ là bánh sự sống, và chỉ một mình Ngài mới có thể đáp 

ứng những ước muốn của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải tranh chiến 

với tội lỗi. “Vậy, chúng ta phải đối phó như thế nào? Chúng ta phải xử lý 

ước muốn xu hướng về những điều thuộc về thế gian thay vì ước muốn 

Đấng Christ và chỉ một mình Ngài như thế nào?” 
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Tôi muốn quý vị cùng mở ra với tôi Giăng 6, câu 28: “Chúng thưa rằng: 

chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?” Đây hoàn 

toàn là kiểu nhận định vấn đề theo lối Do Thái giáo. Theo nghĩa đen, ở đây 

họ muốn nói rằng: “Chúng ta phải làm những việc gì để được đến với Đức 

Chúa Trời? Hãy cho chúng tôi một danh sách, hãy liệt kê danh sách những 

việc cần làm cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm hết.” 

 

Đó cũng chính là cách nhận định của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng – tất cả 

chúng ta đều muốn sự thỏa mãn. Mỗi một người trong chúng ta đều ước 

muốn sự thỏa mãn. Chúng ta không thể chối bỏ điều đó. Và như vậy, chúng 

ta cố tóm gọn lại bằng một công thức: “Vậy, tôi phải làm gì để được thỏa 

mãn?” Như vậy, chúng ta sẽ làm điều này, điều này, nếu mà không được, 

thì chúng ta sẽ làm điều kia. “Tôi phải làm sao để được thỏa mãn? Làm sao 

để thỏa mãn linh hồn tôi? Tôi phải làm gì?” Và đó là một cách tiếp cận vấn 

đề.  

 

Nhưng hãy lắng nghe điều Chúa Giê-xu phán. Ngài đáp trong câu 29, 

chuyển từ nhiều việc thành chỉ một việc: “các ngươi tin Đấng mà Đức 

Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” Như vậy, chúng ta có hai 

sự lựa chọn ở đây. Khi nhìn vào trận chiến với tội lỗi, chúng ta có hai sự 

lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta có thể chinh phục tội lỗi bằng cách cố sức 

thay đổi việc làm của mình. Đó là một sự lựa chọn. “Hãy cho tôi một danh 

sách những việc cần làm, như vậy sẽ khiến đời sống Cơ đốc của tôi tốt hơn, 

rồi tôi sẽ thực hiện chúng.” Chúng ta có thể dùng việc làm để chinh phục 

tội lỗi bằng cách thay đổi những việc làm của mình. 

 



Sống Trong Đấng Christ 

 17 

Đó cũng chính là khuôn mẫu của các tôn giáo trên thế giới. Hãy tuân theo 

năm điều chính yếu này, thì ngươi sẽ được thỏa mãn. Hãy tuân theo tám 

đường lối này, rồi ngươi sẽ được thỏa mãn. Hãy tuân theo hai hay ba trăm 

điều luật này trong Kinh Phật, rồi ngươi sẽ được thỏa mãn. Đó là cách để 

được thỏa mãn. Và Chúa Giê-xu xuất hiện và phán: “Dù các ngươi có cố 

gắng đến đâu, cũng sẽ vô ích mà thôi.” Chúng ta phải cẩn thận không để 

cho Cơ đốc giáo bước vào hình ảnh này như các tôn giáo khác trên thế giới, 

và xem việc làm một Cơ đốc nhân như là một danh sách những “việc cần 

làm.” 

 

Và chúng ta thay đổi danh sách những việc cần làm của thế gian lấy danh 

sách những việc cần làm của Cơ đốc giáo, đến nhà thờ vào Chủ Nhật, và 

nghĩ: “Được rồi, xin mục sư cho tôi biết những gì tôi cần làm để trở nên tốt 

hơn trong tuần tới.” Và tuần tới đó, tôi có thể đã thất bại, nên tôi cần phải 

học làm sao để làm tốt hơn trong tuần tiếp theo. Và khi nói đến những tội 

lỗi trong đời sống chúng ta, những tội lỗi mà chúng ta luôn phải tranh 

chiến, làm sao để chúng ta chinh phục chúng? Đó là, hãy cố gắng làm tốt 

hơn trong lần tiếp theo. Đó là một sự lựa chọn, nhưng không phải là sự lựa 

chọn mà Chúa Giê-xu đưa ra.  

 

Ngài phán sự lựa chọn thứ nhì là chúng ta có thể chinh phục tội lỗi bằng 

cách tin cậy Đấng Christ sẽ thay đổi những ước muốn của mình. Tức là: 

“Hãy tin nơi Ta. Hãy tin nơi Đấng Đức Chúa Trời đã ban xuống.” Và Ngài 

nhắc lại điều đó một lần nữa trong câu 37: “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ 

đến cùng ta.”  
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Ý Chúa Giê-xu là: “Nếu các ngươi muốn chinh phục tội lỗi trong đời sống 

mình, hãy đến với ta, hãy tin cậy nơi ta, hãy phó thác nơi ta là Đấng duy 

nhất có thể làm thỏa mãn. Bởi vì khi ngươi đến và tin nơi ta.” Điều này còn 

sâu sắc hơn. Đức tin không còn là lời cầu nguyện mà chúng ta nói ra, hay 

một văn bản mà chúng ta ký tên. Đức tin cũng không phải là lý trí xưng 

nhận rằng: “Được rồi, tôi tin điều này về Chúa Giê-xu.” Thậm chí ma quỷ 

cũng làm như vậy. Điều này còn sâu sắc hơn cả hình ảnh đó. 

 

Đức tin là đến với Chúa Giê-xu và nhận từ Ngài, tận hưởng Ngài. Đó là 

hình ảnh chúng ta có trong Giăng 6, tận hưởng Ngài và thỏa mãn về bánh 

sự sống Ngài ban đến nỗi những ước muốn của chúng ta thay đổi, và đời 

sống của chúng ta bắt đầu khác đi. Đây chính là chìa khóa. Nếu cứ nhắm 

thẳng vào hành động, vào hành vi của mình – như chúng ta đã nói đến 

trong tuần trước – thì chúng ta sẽ chỉ theo Cơ đốc giáo cách vô nghĩa, cố 

sức làm mọi điều đúng mà chúng ta nghĩ mình phải làm. 

 

Khi đến với Đấng Christ, chúng ta bắt đầu tận hưởng Ngài, và chúng ta tìm 

thấy sự thỏa mãn trong Ngài, đến nỗi chúng ta nhanh chóng thay đổi cách 

sống của mình giữa thế gian. Hãy suy nghĩ về đức tin của quý vị. Làm sao 

để chúng ta đắc thắng sự vui thú của tội lỗi? Đó chẳng phải là vấn đề chính 

sao? “Làm sao để chúng ta đắc thắng sự vui thú của tội lỗi, sự vui thú mà 

thế gian đem lại? Làm sao để chúng ta đắc thắng nó?” Và câu trả lời là – 

đừng quên – “Chúng ta đắc thắng sự vui thú của tội lỗi bằng cách để cho 

Đấng Christ đắc thắng chúng ta bằng sức mạnh của sự thỏa mãn trong 

Ngài.” 
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Chúng ta đắc thắng sự vui thú của tội lỗi bằng cách để cho Đấng Christ đắc 

thắng chúng ta bằng sức mạnh của sự thỏa mãn trong Ngài. Đây là Ga-la-ti 

5:24 “Vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt 

với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.” Chúng ta có những ước 

muốn hoàn toàn mới khi đến với Đấng Christ, bởi vì chúng ta biết rằng 

Ngài khiến thỏa mãn.  

 

Tôi xin minh họa điều này. Trong thực tế, chúng ta phải áp dụng điều này 

như thế nào? “Tôi đang phải tranh chiến với sự tham tiền bạc và tham lam 

thành công. Còn tôi đang tranh chiến với ham muốn tình dục. Tôi đang 

tranh chiến với cám dỗ về văn hóa phẩm đồi trụy. Tôi đang tranh chiến với 

điều này điều kia trong thế gian. Làm sao để đắc thắng những điều đó? 

Làm sao để đắc thắng những điều có rất nhiều người trong Hội thánh đang 

ở dưới ách của chúng? Làm sao để đắc thắng những sự vui thú đó?” 

 

Quý vị đắc thắng những điều đó bằng cách chịu chinh phục bởi một sự vui 

thú thượng đẳng trong Đấng Christ, để khi Sa-tan đến và nói đây là tình 

dục, đây là tham lam, văn hóa phẩm đồi trụy, hay tiền bạc, và nói: “Nếu 

hầu việc những thứ này, các ngươi sẽ được thỏa mãn,” thì quý vị hãy nhìn 

chúng và nói: “Ta biết những điều đó có mùi vị chẳng giống chút nào với 

sự thỏa mãn mà ta có trong Đấng Christ.” Và chúng ta nói: “Ta không 

muốn những thứ đó vì ta muốn có Đấng Christ.” Quý vị có thấy sự thỏa 

mãn của chúng ta trong Đấng Christ mang tính quyết định như thế nào 

trong chiến trận với tội lỗi rồi đấy. 

 

Đây là hình ảnh trong Giê-rê-mi 2:13-14. Chúng ta không có đủ thời gian 

để mở ra đó, nhưng hãy viết địa chỉ đó lại và xem sau trong tuần này. Đó là 
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một hình ảnh tuyệt vời khi Đức Chúa Trời phán với dân sự: “Ta đã ban cho 

các ngươi một nguồn nước sự sống, nhưng các ngươi lại tự đi đào lấy 

những hồ không thể chứa nước, rồi cố uống lấy nước trong đó, trong khi ta 

ban cho các ngươi mọi thứ.” 

 

“Vậy, làm sao để chúng ta chinh phục những tội lỗi đó?” Bằng cách nhìn 

vào bản chất của chúng, bằng cách nhìn nhận rằng chúng hoàn toàn mờ 

nhạt khi đem so với sự thỏa mãn mà chỉ một mình Đấng Christ có thể ban 

cho và chạy trốn khỏi chúng. Tôi không nói điều đó là dễ dàng. Tôi không 

nói là cũng có những lúc chúng ta không chiều theo. Nhưng vấn đề là, một 

khi đã nếm biết sự thỏa mãn của Đấng Christ, rồi sau đó đi thêm một bước 

là nếm trải mùi vị của thế gian, thì ngay khoảnh khắc quý vị nhìn vào màn 

hình máy vi tính, ngay khi quý vị ký kết thỏa thuận, ngay khi quý vị làm 

điều này điều kia trong cuộc sống, và buông mình theo những thứ thuộc về 

thế gian, thì quý vị sẽ thấy mùi vị đó thật kinh tởm khi đem so với hương vị 

của bánh sự sống. Và quý vị liền chạy về lại với Ngài. 

 

Quý vị làm theo 1 Giăng 1:9 và rồi nói: “Con xin xưng tội mình, và con 

biết Ngài là thành tín công bình để tha tội cho con, và làm con sạch mọi 

điều gian ác. Con muốn uống từ nguồn nước của Ngài vì không gì khác có 

thể so với nước đó.” Quý vị thấy điều này quan trọng như thế nào rồi đấy, 

và quý vị nhận thấy bày tỏ sự vinh hiển của Đấng Christ là lớn lao như thế 

nào. 

 

Nếu chúng ta, là Hội thánh, là dân sự của Đức Chúa Trời, là những người 

đi theo Chúa Giê-xu Christ, còn chạy theo những thứ thuộc về thế gian, và 

buông mình theo những thứ thuộc về thế gian, thì như vậy sẽ cho thế gian 
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thấy điều gì? Thấy rằng Ngài không thể làm thỏa mãn. Và nếu chúng ta 

sống đời sống mình – nếu chúng ta sống đời sống Cơ đốc giáo chạy theo 

tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, tình dục, và ham muốn những điều thế gian 

đem lại, chúng ta chạy theo những điều đó, và rồi chúng ta đến với nhau 

hát những bài hát trong khi thưởng thức những thứ thuộc về thế gian, thì 

chúng ta đã bỏ lỡ điểm chính yếu của Cơ đốc giáo, và chúng ta sẽ cho thế 

gian thấy rằng Đấng Christ không làm cho thỏa mãn, trong khi Ngài thật sự 

có thể làm được. 

 

Ngài còn thỏa mãn hơn nhiều so với tất cả mọi thứ trên thế gian này cộng 

lại. Đức Chúa Trời biến đổi sự ưa thích của chúng ta bằng cách ban Chúa 

Giê-xu với sự đáng mong ước vượt trội, sự thỏa mãn vượt trội. Làm sao để 

quý vị đắc thắng tội lỗi? Bằng cách chịu cuốn theo vẻ đẹp, sự vinh hiển, và 

sự oai nghi của Chúa Giê-xu Christ, nhìn xem Ngài với đúng bản tánh của 

Ngài. 

 

Và như vậy, đây là lời cầu nguyện của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng 

ta, lạy Đức Chúa Trời, xin gia tăng ham muốn của chúng con về những vui 

thú. Lạy Đức Chúa Trời, xin gia tăng ham muốn của chúng con về những 

vui thú. “Mục sư nói gì vậy? Tôi nghĩ là khi trở thành một Cơ đốc nhân, 

chúng ta phải nói không với những vui thú chứ. Không còn gì vui thích cho 

chúng ta nữa. Tôi nghĩ làm một Cơ đốc nhân thì phải như vậy chứ.” Đó 

không phải là cách hiểu đúng. Chúng ta đến với Đấng Christ và nói: “Con 

muốn sự vui thú tuyệt vời nhất.” 
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Đây là một trong những đoạn trích dẫn ưa thích của tôi từ C. S. Lewis. Ông 

có viết một cuốn sách có tựa đề Sức Nặng Của Vinh Quang. Và hãy lắng 

nghe những điều ông nói. Đây là từ khóa: “Nếu ẩn giấu,” Lewis nói: 

 

“Nếu ẩn giấu trong những tâm trí của thời đại này ý niệm mong ước 

lợi ích riêng cho mình và tha thiết hy vọng được tận hưởng những 

điều đó là một điều xấu, tôi cho rằng ý niệm này đã xâm nhập vào từ 

thế gian, và không hề là một phần của đức tin Cơ đốc. Thật ra, nếu 

chúng ta nhìn nhận về những phần thưởng của lời hứa không đáng 

hổ thẹn, và bản chất tuyệt vời của những phần thưởng được hứa 

trong Phúc âm, thì có lẽ Chúa chúng ta sẽ thấy những mong ước của 

chúng ta là chẳng hề mạnh mẽ, mà quá yếu ớt.” “Chúng ta là những 

tạo vật nửa vời”, ông tiếp: “ngu ngốc say mê ăn uống, tình dục, và 

những hoài bão, trong khi sự vui mừng vô hạn đã được ban cho 

mình. Giống như một đứa trẻ cứng đầu cứ tiếp tục ngồi làm những 

chiếc bánh bằng đất sét nơi một khu nhà ổ chuột, bởi vì nó không thể 

tưởng tượng ra thế nào là được hứa hẹn về một kỳ nghỉ ở biển.” Và 

rồi ông nói tiếp những lời nhức nhối này: “Chúng ta quá dễ được làm 

vừa lòng.” 

 

Quý vị có nắm điều đó không? Nếu chúng ta tận hưởng những điều thuộc 

về thế gian, và nghĩ mình đã tìm được đúng việc làm, có đúng khoản tiền 

cần thiết, có ngôi nhà đúng ý, chiếc xe đúng ý, hay những mối quan hệ 

đúng đắn – nếu chúng ta nghĩ nếu có được những thói quen tốt thế này thế 

kia thì chúng ta sẽ được thỏa mãn, thì điều Chúa Giê-xu phán trong Giăng 

6, và điều C. S. Lewis nhắc nhở chúng ta, là tại điểm đó, chúng ta cần nhận 

biết rằng những mong ước của mình là quá yếu đuối. “Chúng ta giống như 
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một đứa trẻ cứ ngồi vọc đất nơi một khu ổ chuột, trong khi đáng ra phải 

được tận hưởng một kỳ nghỉ ở bãi biển.”  

 

Và vì vậy, chúng ta cầu nguyện: “Xin Đức Chúa Trời gia tăng mong muốn 

về sự vui thú trong chúng con.” Và dựa trên thẩm quyền những lời phán 

của Chúa Giê-xu Christ, tôi nói với mọi người: “Nếu quý vị đang phải đấu 

tranh với sự tham lam, tiền bạc, tình dục, những hoài bão, sự kiêu ngạo của 

đời – nếu quý vị đang đấu tranh với những điều đó, thì tôi xin thưa là 

những ước mong của quý vị quá yếu ớt.” Quá yếu ớt. Quý vị chấp nhận 

một cái ham-bơ-gơ chế biến sẵn, trong khi lẽ ra phải được một phần bò bít-

tết. Quý vị chấp nhận để những điều nhỏ nhặt làm thỏa mãn mong ước của 

mình. Hãy khao khát sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và dâng chính mình cho 

Ngài. Và quý vị sẽ thấy trong Ngài một sự vui thú vượt xa tất cả những 

điều tầm thường đó. 

 

Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy gia tăng trong hội thánh và dân sự Ngài ước 

muốn về sự vui thú trong Ngài, để chúng con từ bỏ những điều thuộc về thế 

gian. Chỉ một mình Đấng Christ có thể biến đổi sự ưa thích của chúng ta để 

chúng ta bắt đầu ước muốn Ngài, và chúng ta không ước muốn những điều 

thuộc về thế gian nữa; chúng chỉ là rơm rác. Chúng ta thấy rõ bản chất của 

chúng, và tại điểm đó, quyền lực của tội lỗi quyến dụ quý vị và tôi xa Chúa 

bị bẽ gảy bởi vì chúng ta đang tận hưởng bánh sự sống, và uống từ nguồn 

sự sống. 

 

Tôi có thể nói điều đó với thẩm quyền lớn lao. Chắc chắc không một ai 

trong phòng này có thể tìm thấy một điều gì khác đem lại sự thỏa mãn – 

chắc chắn là không có điều gì – dựa trên lẽ thật chúng ta vừa học. Chỉ một 
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mình Đấng Christ mới có thể làm thành những mong ước của chúng ta, và 

chỉ một mình Đấng Christ mới có thể biến đổi sự ưa thích của chúng ta. Chỉ 

một mình Đấng Christ mới có thể đảm bảo về sự thỏa mãn của chúng ta. 

Ngài là Đấng duy nhất có thể đảm bảo sự thỏa mãn của chúng ta.  

 

Hãy xem trong câu 34, chép rằng: “Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban 

bánh đó cho chúng tôi luôn luôn.” Họ ngụ ý rằng: “Chúng tôi sẽ còn trở lại 

nữa.” Ý tôi là, họ vừa nhận được bánh từ nơi Ngài trước đó. Bây giờ họ trở 

lại: “Chúng tôi cần thêm bánh.” “Đức Chúa Giê-xu phán rằng” – tôi rất 

thích phần này của câu 35: “Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng 

hề -” có một sự nhấn mạnh rõ ràng ở đây: “chẳng hề, chẳng hề đói. Và ai 

tin ta chẳng hề, chẳng hề khát.” Đây là một lời hứa. Chúa Giê-xu phán: 

“Hãy đến với ta, ta sẽ luôn thỏa mãn các ngươi. Cho đến suốt cõi đời đời, 

các ngươi sẽ không bị đói nữa. Các ngươi sẽ không bị khát nữa.” Đây cũng 

chính là điều Ngài đã nói với người đàn bà Sa-ma-ri ở giếng nước trước 

phần này hai đoạn: “Nếu uống nước sống ta cho thì ngươi sẽ chẳng hề khát 

nữa. Ngươi sẽ không cần phải ra ngoài mỗi ngày để lấy nước nữa. Ngươi sẽ 

có nước đó đời đời.” 

 

Sao Ngài có thể nói như vậy? Nền tảng của sự bảo đảm này, ba điều, tôi 

ước gì chúng ta có thời gian để khám phá hết phần còn lại của phân đoạn 

này. Nhưng chúng ta không có đủ thời gian. Dầu vậy tôi xin trình bày với 

quý vị thật nhanh. Nền tảng của sự bảo đảm của Ngài, thứ nhất là, sự hoạch 

định của Đức Chúa Cha. Sự hoạch định của Đức Chúa Cha. 

 

Sáu lần trong Giăng 6, sáu lần Chúa Giê-xu nói về thể nào Đức Chúa Cha 

là Đấng đang hành động. Và tôi muốn quý vị lắng nghe điều Ngài phán 
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trong câu 37: “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì 

ta không bỏ ra ngoài đâu.” Hình ảnh ở đây là Chúa Giê-xu thực sự nói 

rằng: “Đức Chúa Cha đang đưa mọi người đến cùng ta, đang thu hút mọi 

người đến cùng ta.” 

 

Ô-sê 2:13-14: “Đức Chúa Trời dẫn dụ dân sự đến với Ngài.” Hình ảnh ở 

đây cho thấy rằng phương cách duy nhất chúng ta có thể bắt đầu ước muốn 

Đức Chúa Trời đặt nền tảng trên sự thật tuyệt vời là chính Đức Chúa Trời 

ước muốn chúng ta. Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến với Ngài. Ngài hoạch 

định hình ảnh nầy về sự ước muốn. Đức Chúa Trời của cả vũ trụ, với con 

người tội lỗi, Đức Chúa Trời là Đấng hoạch định điều này. Sự hoạch định 

của Đức Chúa Cha. 

 

Thứ nhì, sự vâng lời của Đức Chúa Con. Hãy lắng nghe câu 38: “Vì ta từ 

trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai 

ta đến. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, 

thì ta chớ làm mất.” Quý vị có nắm bắt được điều này không? Chúa Giê-xu 

phán: “Mỗi một điều ta làm đều là bởi vâng lời Đức Chúa Cha, và mỗi một 

người Ngài đã kéo đến với ta, ta sẽ giữ lấy, ta sẽ bảo vệ. Ta sẽ không để 

mất một người nào.” 

 

Sự vâng lời của Đức Chúa Con. Phần còn lại của phân đoạn này tiếp tục 

nói về - Chúa Giê-xu bắt đầu nói về việc ăn thân Ngài, và uống huyết Ngài. 

Điều này có vẻ kỳ cục, và mọi người dường như bối rối. Hình ảnh ở đây là, 

Ngài đang nói về Thập tự giá, Ngài đang nói về việc sẽ bị đóng đinh trên 

thập tự giá và ban thân thể Ngài, huyết Ngài, để chúng ta được thỏa mãn.  
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Hình ảnh này cho thấy lý do chúng ta chưa được thỏa mãn là vì chúng ta 

xoay qua những điều thuộc về thế gian, xa cách Đấng Tạo Hóa mình. 

Chúng ta đã phạm tội. Giờ đây chúng ta đã thấy được hình ảnh đó, và cách 

duy nhất để chúng ta được tái hiệp nhất, được đem trở lại vào sự thỏa mãn 

của Đấng Tạo Hóa là phải có người mang lấy giá phải trả cho tội lỗi của 

chúng ta trên họ. Và đó chính là điều Chúa Giê-xu đang nói đến trong 

Giăng 6. Cách duy nhất để có thể nói: “Ta là bánh sự sống,” là Chúa Giê-

xu phải ban thân và huyết Ngài vì cớ chúng ta. Sự vâng lời của Đức Chúa 

Con. Chúa Giê-xu Christ đã bị đóng đinh để trả giá cho sự thỏa mãn của 

chúng ta. Đó là việc nghiêm túc.  

 

Sự hoạch định của Đức Chúa Cha. Sự vâng lời của Đức Chúa Con. Và lời 

hứa về sự sống lại. Ngài nói điều này hai lần ở cuối câu 39: “hễ sự gì Ngài 

đã ban cho ta, thì ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt.” Câu 40: “Đây 

là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời 

đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Vẻ đẹp ở đây là, 

Chúa ban thân và huyết Ngài. Nhưng sau đó vài ngày, Ngài đã sống lại từ 

phần mộ, và Ngài phán: “Phàm ai tin ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại.” 

 

Sự chết không thể ngăn được sự thỏa mãn này. Ngài phán: “Ta hứa với 

con, không có điều gì – không có bệnh tật nào; bệnh ung thư, AIDS; hay sự 

khó khăn nào; sự chịu khổ nào – không có điều gì các ngươi đối mặt có thể 

tước đi sự thỏa mãn này. Ta sẽ khiến các ngươi sống lại trong ngày sau rốt. 

 

Chính vì vậy Ngài phán: “chẳng hề, chẳng hề đói, và chẳng hề, chẳng hề 

khát,” bởi vì Đức Chúa Cha đang kéo mọi người đến với Ngài. Đức Chúa 

Con đang hoàn tất sứ mệnh đó cho đến sự phục sinh của Ngài. Lời kết là 
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như thế này, chúng ta có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta có thể sống 

cho những vui thú chóng qua của thế gian. Đó là một sự lựa chọn cho 

chúng ta. Chúng chóng qua. Chóng qua. 

 

Các em thiếu niên ơi, vui thú của thế gian này, chúng chóng qua. Dù chúng 

trông có vẻ hứa hẹn đến thế nào, trông có vẻ thỏa mãn đến thế nào, thì 

chúng cũng chỉ chóng qua mà thôi. Thưa những người chồng, người vợ, 

những vui thú đó là chóng qua. Những vui thú của thế gian mà chúng ta 

đang buông mình theo chỉ là chóng qua. Hỡi những người nam và người 

nữ, những vui thú đó là chóng qua. Chúng không còn lại mãi. Chúng là 

những hồ không thể chứa nước. 

 

Chúa Giê-xu phán cách rõ ràng: “Các ngươi không thể tìm được sự thỏa 

mãn trong đó.” Và hình ảnh là, cuối Giăng 6, cả đám đông sắp bỏ đi khỏi 

Chúa Giê-xu, tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm sự thỏa mãn ở nơi khác, trong khi 

với Đấng duy nhất có thể làm cho thỏa mãn, thì họ lại quay lưng đi. Mọi 

điều họ sắp tìm kiếm chỉ là chóng qua. Đó là hình ảnh bi kịch ở cuối Giăng 

6. Mọi người bỏ đi ngoại trừ các môn đồ của Ngài – mọi người. Họ xoay 

khỏi Đấng duy nhất có thể thỏa mãn mình. Họ xoay đến những thứ chóng 

qua của thế gian. Đức Chúa Trời giúp chúng ta nhìn thấy chúng chỉ là 

chóng qua.  

 

Đó là một sự lựa chọn; chúng ta có thể sống cho những vui thú chóng qua 

của thế gian này. Hoặc hai là, chúng ta có thể sống cho vui thú còn lại đời 

đời của đời sau. Đời đời – không chóng qua, mà là đời đời. Tôi xin cho quý 

vị thấy điều này, xin mở Kinh Thánh tiếp. Đến Hê-bơ-rơ 11. Quý vị phải 

thấy điều này. Quý vị nên gạch dưới một vài câu Kinh Thánh. 
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Hê-bơ-rơ 11, mở về phía bên phải, quý vị sẽ lật qua một loạt các thư tín của 

Phao-lô, đến một thư tín mà chúng ta không biết ai đã viết. Hê-bơ-rơ 11, 

ngay sau Tít và Phi-lê-môn. Quý vị sẽ mở ra Hê-bơ-rơ ngay trước Gia-cơ 

và các sách của Giăng, và Khải Huyền. 

 

Hê-bơ-rơ 11, xem câu 24. Hê-bơ-rơ 11:24: “Có phải đây chỉ là một hình 

ảnh trong Tân Ước không? Có phải đây chỉ là điều Chúa Giê-xu nói ra thôi 

không?” Không, đây là điều đã có từ trước. Hãy lắng nghe Hê-bơ-rơ 11:24: 

“Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của 

công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là 

tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi.” Môi-se biết những điều đó chỉ là 

chóng qua, và ông chọn chịu hà hiếp hơn là buông mình theo những vui thú 

của vương quốc đó. 

 

Ông đã làm thế này, câu 26: “người coi sự sỉ nhục về -” ai? “Đấng Christ.” 

Thật kỳ lạ. Đây là Môi-se trong Cựu Ước. “người coi sự sỉ nhục về Đấng 

Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban 

thưởng.” Quý vị đã gạch dưới câu Kinh Thánh này chưa? Môi-se có mọi 

điều ông muốn ở Ai Cập. Ông nói: “Tôi không muốn những điều đó. Vì 

sao? Vì tôi hướng về Đấng Christ, và Ngài là phần thưởng lớn hơn rất 

nhiều.” Quý vị có nghĩ là Môi-se không có ước mong gì không? Quý vị có 

nghĩ là ông không thích những vui thú không? Không, ông có những ước 

mong lớn lao nhất, và ông biết chúng sẽ được làm thành trong Đấng Christ.  

 

Rồi quý vị đến với Hê-bơ-rơ 12:1. Phân đoạn này bắt đầu khích lệ chúng ta 

bỏ lại tội lỗi phía sau: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến 
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vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội 

lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra 

cho ta.” Như vậy chúng ta phải tránh khỏi tội lỗi. Làm sao chúng ta làm 

được? câu 2 – quý vị nhớ gạch dưới câu Kinh Thánh này nhé: “nhìn xem 

Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì –” vì 

điều gì? “sự vui mừng.” Hãy khoanh tròn từ này. Và đánh dấu sao, “ – tức 

là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá.” Thật 

kỳ lạ. 

 

Làm sao chúng ta có thể bước đến Thập tự giá với sự vui mừng? Làm sao 

điều đó có thể xảy ra? Hãy bước đến Thập tự giá với sự vui mừng, khinh bỉ 

sự sỉ nhục bởi vì quý vị biết mình đang hướng đến bàn tay của Đức Chúa 

Cha. Quý vị thấy không, trở nên một người đi theo Đấng Christ có thể 

không dễ dàng, và có thể còn liên quan đến việc mang lấy thập tự giá nữa. 

Nó có thể liên quan đến chính cuộc đời quý vị. Nhưng quý vị sẽ tìm thấy 

trong việc mang lấy thập tự giá đó, trong việc hy sinh cuộc đời mình, một 

sự vui thú tuyệt đỉnh trong việc vâng lời Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì 

quý vị biết mình đang đi đâu. 

 

Thế gian này không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta không sống cho 

những vui thú mà thế gian đem lại. Mong ước của chúng ta còn lớn hơn 

như vậy. Chúng ta muốn phần thưởng. Ai là phần thưởng? Phần thưởng là 

Đấng Christ. Phần thưởng là Đức Chúa Trời. Ngài là sự thỏa mãn của 

chúng ta. Vì vậy, chúng ta nhìn xem Ngài, Đấng duy nhất có thể làm thành 

sự mong ước của chúng ta, biến đổi sự ưa thích của chúng ta, và bảo đảm 

sự thỏa mãn của chúng ta. Ngài hứa thỏa mãn những mong ước sâu kín 

nhất của chúng ta. Ngài hứa sẽ thỏa mãn những mong ước đó. Những mong 
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ước sâu kín nhất của linh hồn chúng ta, sự khao khát của linh hồn, Ngài 

hứa sẽ thỏa mãn những mong ước sâu kín nhất. 

 

Không chỉ vậy, Ngài còn ngăn không để chúng ta ước mong điều gì khác. 

“Hãy nếm ta và thấy ta là tốt lành.” Sao ngươi chán nản, hỡi linh hồn ta, 

hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Ngài thỏa mãn theo cách quý vị không 

còn cần những điều thuộc về thế gian này nữa. Lạy Đức Chúa Trời, xin 

giúp chúng con đến được điểm đó. Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp chúng con 

đến được điểm mà chúng con có thể ngừng ước muốn những điều thuộc về 

thế gian vì Ngài đã giải cứu chúng con. Ngài hứa sẽ làm thành những ước 

mong sâu kín nhất của chúng ta, ngăn không để chúng ta ước mong điều gì 

khác, và Ngài đảm bảo sự cứu rỗi của chúng ta suốt cõi đời đời. Ha-lê-lu-

gia. Đấng Cứu Thế đã phán: “Cha ta đã đưa ngươi đến với ta. Ta sẽ gìn giữ 

ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi suốt chặng đường đến thập tự giá, chết đi tại đó, 

và sống lại từ phần mộ. Và ta đảm bảo ta sẽ gọi con dậy trong ngày sau rốt. 

Đừng lo, ta đảm bảo về sự thỏa mãn của con.” 

 

Có thể nào đi theo Đấng Christ mà không ước muốn Ngài không? Có thể 

nào đi theo Đấng Christ và không cảm nhận sâu sắc về Ngài không? Tôi 

không nói rằng cảm xúc của chúng ta dẫn dắt ở đây. Dầu vậy khi biết Đấng 

Christ, chúng ta sẽ cảm nhận Ngài, và chúng ta sẽ muốn sự vinh hiển của 

Đấng Christ. Chúng ta cần một sự thay đổi trong ước muốn, và chúng ta 

cần Ngài cứu những ước muốn, những cảm xúc của chúng ta. 

 

Như vậy, đây là hình ảnh về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng 

Christ, về sự đáng ưa chuộng vô đối của Đức Chúa Trời. Và điều tôi muốn 
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mời gọi quý vị làm trong vài phút tới là lắng nghe, nhìn, nghe, và suy xét, 

suy gẫm về sự thỏa mãn của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. 

 

Rồi sau khi đã suy gẫm về ước muốn Ngài dành cho chúng ta, chúng ta sẽ 

thể hiện ước mong của mình đối với Ngài. Và tôi muốn chúng ta có cơ hội, 

như một gia đình đức tin – chúng ta có những cơ hội khi rời khỏi đây và 

sống bày tỏ điều này. Nhưng trong khi chúng ta đang còn ở đây với nhau, 

tôi muốn chúng ta có cơ hội để bày tỏ với Đức Chúa Trời rằng chúng ta 

ước muốn Ngài, bằng cách cầu nguyện với Ngài, và thưa rằng: “Ngài là 

Đấng chúng con muốn. Chỉ một mình Đấng Christ là Đấng chúng con 

muốn. Chúng con không muốn bất kỳ điều gì khác mà thế gian đem đến.” 

 

Vậy, hãy lắng nghe, suy gẫm, cầu nguyện, và suy gẫm về vẻ đẹp và sự thỏa 

mãn trong Ngài, và rồi chúng ta sẽ dâng cho Ngài sự vinh hiển Ngài đáng 

có. Chúng ta được tạo dựng không chỉ để biết Ngài, mà còn để tận hưởng 

Ngài.  

 

 


