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Phước cho Những Ai Có Lòng Trong Sạch

Huỳnh Christian Thiên Lạc

“Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời!”
(Ma-thi-ơ 5:8)

Với mỗi năm, Đức Chúa Trời mang phước hạnh đến cho những ai yêu Ngài và vâng giữ Lời
Ngài. Những phước hạnh từ Đức Chúa Trời, như sự cứu rỗi, chỉ có thể nhận được bởi đức
tín vào trong Đức Chúa Trời và bởi sự vâng theo Lời Ngài.

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự tri thức Đấng
Thánh là sự hiểu biết.” (Châm Ngôn 9:10).

Mặc dù đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời là quan trọng và cần thiết, Đức Chúa Trời
ban thưởng cho những ai làm việc hướng về các mục đích của họ. Đức Chúa Trời sẽ không
ban phước cho những kẻ lười biếng khi họ không muốn làm gì cả. Những ai đầu tư thời gian
và công sức của họ vào trong những gì họ làm, cùng với sự đầu tư thời gian của họ vào Đức
Chúa Trời, sẽ được ban thưởng bởi Đức Chúa Trời bằng sự thành công. Suốt năm thứ nhì
trung học của tôi (lớp 10), tôi đã có thể vào được nhóm 10% đứng đầu lớp với điểm trung
bình 4.0 [1] và đạt hạng danh dự. Mặc dù sự học giúp tôi đạt được các thang điểm tốt nhưng
tôi sẽ không làm tốt như đã làm, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa
Trời chắc chắn giúp cho những ai học và đi theo Lời Ngài, đầu tư thời gian vào việc làm của
họ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời.

“Ngài sẽ ban phước cho những ai kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, cả nhỏ lẫn lớn.”
(Thi Thiên 115:13).

Có những giới hạn nhất định về những gì chúng ta có thể làm hoặc không thể làm, như A-
đam và Ê-va có thể vào trong khu vườn tại Ê-đen, nhưng không được ăn trái của Cây Biết
Điều Thiện và Điều Ác. Trong khi chúng ta có thể làm nhiều điều, không phải điều nào cũng
được phép làm hoặc có ích lợi. Đó là lý do chúng ta phải ý thức về những điều Đức Chúa
Trời muốn chúng ta làm. Ngài luôn luôn biết điều gì là tốt nhất, ngay cả khi chúng ta không
thể thấy rằng, tại sao điều dường như an toàn nhưng thật ra là nguy hiểm cho chúng ta.

“Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi được phép
làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (I Cô-rinh-tô 6:12).

"Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép
làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng." (I Cô-rinh-tô 10:23).

Trong khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền tự do về việc sử dụng thời gian của chúng
ta, chúng ta nên luôn nhớ rằng, việc xếp thứ tự các ưu tiên của chúng ta cách hẳn hoi là điều
quan trọng. Đức Chúa Trời bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu, và mỗi ngày chúng ta có thể
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làm tròn bổn phận của chúng ta đối với Ngài qua sự đọc Lời Ngài hay cầu nguyện. Nếu
không, làm sao Đức Chúa Trời có thể ban phước cho những ai đặt những sự khác trước
Ngài? Mỗi một sự khác phải theo sau Đức Chúa Trời khi xếp thứ tự ưu tiên. Bạn bè và gia
đình cũng phải có ưu tiên cao. Nếu một người bạn hay gia đình có nhu cầu thì tất cả các sự
khác phải bị gác lại. Không có sự gì, ngoại trừ Đức Chúa Trời, là quan trọng hơn gia đình hay
bạn bè. Gia đình và bạn bè là những người ủng hộ bạn và yêu bạn bất kể ra sao. Gia đình và
bạn bè cũng là những người canh chừng và bảo vệ bạn.

Việc học cũng là quan trọng vì nó giúp bạn trong tương lai khi bạn tìm kiếm một trường đại
học hoặc một việc làm. Sự giải trí là điều cần quan tâm khi phải sắp xếp thời gian. Nếu bạn
có bài tập thì lẽ đương nhiên là phải hoàn tất bài tập trước khi có những hoạt động vui chơi.
Nếu những hoạt động vui chơi làm tiêu hao hết thời gian của bạn, bạn sẽ không có thời gian
để làm bài tập, dẫn đến thang điểm xấu. Sự giải trí và sự học ở trường không quan trọng
bằng sức khoẻ thuộc linh của bạn và thời gian mà bạn dành riêng cho Đức Chúa Trời.

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn
thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong
đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Một vấn đề khác cần được nói đến, liên quan các loại giải trí mà những người ở trong Đấng
Christ có thể vui hưởng. Vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, chúng ta nên
giữ cho nó được an toàn và trong sạch khỏi mọi sự nguy hại. Trong khi Đức Chúa Trời cho
phép nhiều điều, Đức Chúa Trời không ủng hộ điều gì có hại cho sức khoẻ của một người.
Chúng ta có thể ăn nhiều thứ trên đất, nhưng rõ ràng là chúng ta không nên ăn bất cứ điều gì
không thánh sạch, như những thức ăn đã dâng cúng cho các thần tượng, hoặc là ăn quá
nhiều thức ăn một cách không lành mạnh.

“Cũng hãy khuyên những người trẻ có tiết độ.” (Tít 2:6). 

"Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em, là thánh, thì các anh chị em cũng phải thánh
trong mọi cách ăn ở mình; bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh." (I Phi-e-rơ
1:15-16).

Một thí dụ khác là việc uống chất say, (nếu bạn hợp pháp để uống [2]). Trong khi uống chất
say không phải là tội, thì việc uống quá nhiều khiến cho say là tội và có hại cho sức khoẻ.
Thêm vào thí dụ trên là sự hút thuốc lá, bất kể số lượng là bao nhiêu, nó có hại cho sức khoẻ
của bạn. Nếu bạn biết điều gì là tội lỗi hay có hại cho sức khoẻ của bạn, thì đừng làm.

"Đừng say rượu, trong sự ấy là điều phóng đãng; nhưng phải được đổ đầy linh."  (Ê-
phê-sô 5:18). 

“Các anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức
Chúa Trời ở trong các anh em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì
Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính các
anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Đối với một số hình thức giải trí như âm nhạc, phim ảnh, và các trò chơi video, có nhiều thể
loại cần phải tránh, chẳng hạn như nhạc rock đã dành riêng cho Sa-tan. Đôi khi, điều gì là tốt
hay xấu không rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, cầu nguyện và đọc Thánh Kinh là
cách thức tuyệt vời để biết điều gì là tốt hay xấu. Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt con dân Ngài xa
khỏi sự dữ nếu họ thật lòng tìm kiếm ý chỉ của Ngài. Đức Thánh Linh cũng sẽ giúp cho bạn
cảm nhận một điều gì đó là công chính hay tội lỗi. Nếu bạn có thắc mắc, không biết điều bạn
đang nghe hay đang xem là thánh sạch hay không, thì tốt hơn hết là bạn tránh nó cho đến khi
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bạn biết chắc là nó thánh sạch.

“Vậy, hỡi các anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh em
dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ
phượng phải lẽ của các anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự
đổi mới của tâm trí mình, để kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của
Đức Chúa Trời là thế nào.” (Rô-ma 12:1-2). 

Cuộc sống của một người ở trong Đấng Christ giữa một thế giới gian ác đòi hỏi sự thận trọng
liên tục để tránh tội lỗi. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Đức Chúa Trời sẽ
giúp cho con dân của Ngài khi họ cần sự giúp đỡ. Bạn bè và gia đình, là những người cũng
tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cũng sẽ có thể giúp bạn nếu bạn cần đến. Một thí dụ trong đời
sống của tôi là mẹ của tôi luôn canh chừng tôi, để giúp cho tôi tránh tội lỗi. Sa-tan, là kẻ thù
mạnh sức, đôi khi rất là áp đảo, nhưng hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời là sức mạnh siêu việt
và Ngài sẽ cứu giúp những ai kêu cầu danh Ngài. Trong khi Đức Chúa Trời có thể giúp bạn
thì bạn cũng phải làm phần của mình, mà cẩn trọng và tránh xa tội lỗi.

“Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì giữ lấy. Bất cứ điều gì tựa như điều ác, thì phải
tránh khỏi.” (1 Thessalonians 5:21-22).

“Hãy tỉnh táo và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống,
đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”  (I
Phi-e-rơ 5:8).

Tôi cám ơn gia đình của tôi về sự ủng hộ của họ dành cho tôi trong mọi sự, và tôi đặc biệt
cám ơn mẹ tôi về sự bà đã cảnh giác để bảo đảm cho chị tôi và tôi tránh bất cứ cơ hội phạm
tội nào. Cuối cùng, tôi cũng muốn cám ơn những người đã tiếp trợ cho mục vụ của cha mẹ
tôi. Tôi chúc mỗi người một năm mới hạnh phúc trong ân điển của Thiên Chúa. 

"Nguyện xin  chính Đức Chúa Trời  bình  an khiến  anh em nên thánh trọn  vẹn,  và
nguyện xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ
trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!" (I Tê-sa-lô-ni-ca  5:23).

Huỳnh Christian Thiên Lạc
01/01/2016

Ghi Chú

[1] Hệ thống tính điểm học tại Mỹ gọi là GPA, viết tắt của: Grade Point Average (Thang Điểm 
Trung Bình):

A = 4.0 GPA, tương đương 90-100 điểm (từ 95-100 điểm là A+, được xếp hạng danh dự).

B = 3.0 GPA, tương đương 80-89 điểm.

C = 2.0 GPA, tương đương 70-79 điểm.

D = 1.0 GPA, tương đương 60-69 điểm.

F = 0.0 GPA, tương đương 0-59 điểm.

[2] Tuổi hợp pháp để uống rượu hay các chất say ở Mỹ là 21.
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Blessed Are the Pure in Heart

Jay Christian Huynh

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God."
(Matthew 5:8)

With each year, God brings blessings to those who love Him and observe His Word. The
blessings of  God,  such as salvation,  can be only obtained through faith  in  God and the
obedience of His Word.

“The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is
understanding.” (Proverbs 9:10).

Although faith and obedience to God is important and necessary, God rewards those who
work  towards their  goals.  God would not  bless  the  lazy when they are  not  willing  to  do
anything. Those who invest their time and effort into what they do, along with their investment
of time into God, will be rewarded by God with success. During my sophomore year, I was
able to enter the top ten percent of my class with a 4.0 average and honor roll. Although
studying helped me make good grades, I would not have done as well as I did without the
help of God. God certainly does help those who study and follow His Word, invest time into
their work, and seek God for help.

“He will bless them that fear the Lord, both small and great.” (Psalm 115:13).

There are certain limits to what we can or cannot do, such as how Adam and Eve had access
to the whole Garden of Eden, but were not permitted to eat fruit from the Tree of Knowledge
of Good and Evil. While we can do many things, not all things are permitted or even useful.
That is why we must be aware of what God wants us to do. He always knows what is best,
even when we cannot see why what looks safe could actually be dangerous to us. 

“All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for
me, but I will not be brought under the power of any.” (I Corinthians 6:12).

"All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for
me, but all things edify not." (I Corinthians 10:23).

While God gives us freedom on how our time is spent, we should always remember that
getting our priorities straight is important. God, as always, should be the top priority and we
can fulfill our duty to Him daily whether it is by reading His Word or praying. Otherwise, how
can God bless those who put other things above Him? Everything else should follow after
God when making priorities. Friends and family should be a high priority, too. If a friend or
family is in need, all other things should be dropped. Nothing, except God, could be more
important than family or friends. Family and friends are the people who support you and love
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you no matter what. Family and friends are also the people who watch and protect you. 

Studies are also important since it should help you in the future when looking for a college or
a job. Entertainment is something to be considered when it comes down to time management.
If you have homework, it is common sense to finish your homework before doing any fun
activities. If the fun activities consume all of your time, you won’t be able to do your homework
which would lead to bad grades. Entertainment and studying for school are not as important
as your spiritual health and time that is dedicated to God.

“This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein
day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein:
for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.”
(Joshua 1:8).

Another issue that should be addressed concerns the kinds of entertainment that Christians
can enjoy. As our bodies are the temples of God, we should try to keep it safe and pure from
any harm. While God permits many things, God doesn’t support anything detrimental to a
person’s health. We may eat many things on earth, but we obviously should not eat anything
that is unholy, such as food dedicated to idols, or even eat too much food in an unhealthy
manner. 

“Young men likewise exhort to be sober minded.” (Titus 2:6). 

"But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;
Because it is written, Be ye holy; for I am holy." (1 Peter 1:15-16).

Another example would be drinking alcohol, (if you are legally able to do so). While drinking
alcohol isn’t a sin, drinking too much of it in a drunken manner is sinful and bad for health. In
addition to that example, smoking, no matter the amount, is harmful to your health. If you
know something is sinful or bad for your health, then don’t do it. 

"And  be  not  drunk  with  wine,  wherein  is  excess;  but  be  filled  with  the  Spirit."
(Ephesians 5:18). 

“Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is
holy, which temple ye are.” (I Corinthians 3:16-17).

In regard to some other forms of entertainment like music, movies, and video games, there
are genres to avoid, such as rock music that is dedicated to Satan. Sometimes, what is good
or bad is not so obvious. For these cases, praying and reading the Bible is an excellent way
to learn what is good or bad. God will guide His children away from evil if they seriously seek
His counsel. The Holy Spirit will also help you sense whether something is righteous or sinful.
If you have to question whether or not what you are listening to or watching is unholy, you
better avoid it until you can be sure it is holy.

“I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies
a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be
not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that
ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.”  (Romans
12:1-2). 

Life of a Christian in a world of evil requires constant vigilance in avoiding sin. This may not
always be easy, but God will help His children when they are in need of assistance. Friends
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and family, who also believe in God, will  also be able to help you if you ever need it. An
example from my life would be how my mother constantly watches me in order to help me
avoid  sin.  Satan,  being  a  powerful  enemy,  can  sometimes  be  quite  overwhelming,  but
remember that God is the supreme power and that He will help those who call on His name.
While God is able to help you, you must also do your part to be cautious and avoid sin.

“Prove all things; hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil.”  (1
Thessalonians 5:21-22).

“Be sober, be vigilant; because your adversary the devil,  as a roaring lion, walketh
about, seeking whom he may devour.” (I Peter 5:8).

I would like to thank my family for their overall support of me, and to specifically thank my
mother for her vigilance in ensuring my sister and I avoid any opportunities for sin. Lastly, I
would also like to thank the people who support my parents' ministry. I wish everyone a happy
New Year in God's Grace!

"And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and
soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ."  (I
Thessalonians 5:23).

Jay Christian Huynh
01/01/2016
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