
 

QUYỀN NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN ĐÀNG 
Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 5:1-12 

 
Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà 

vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng 

đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. 

Mục đích: Nhận biết đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài, Nước Cha được đến; 

Ý Cha được nên, ở đất như trời! Ma-thi-ơ 6:10 

I. VUA BÌNH AN:  Shalom 

Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì 

các môn đồ đến gần.  (Ngài là Đấng đem thiên đàng xuống trần gian) 

Ê-sai 9:5  Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai 

trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa 

Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.  (Mọi sự chúng ta có ở trong Chúa Jesus) 

1.   Lên núi kia: Đưa lên cao hơn 

Ê-sai 9:11  Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở 

xứ thuộc về bóng của sự chết.  (Trũng bóng chết, núi phước hạnh) 

Giăng 1:4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 

2.   Không bị che khuất: 

Ma-thi-ơ 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị 

khuất được:  (Ê-sai 25:7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái 

màn che phủ mọi dân tộc.) 

3.  ĐỨC CHÚA JESUS khai phóng nước thiên đàng:  

Ma-thi-ơ 5:2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng  

Giăng 6:63 Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống 

Thi-thiên 147:15 Ngài ra lịnh mình trên đất, Lời của Ngài chạy rất mau  

Ê-sai 55:10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất 

đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của 

TA cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta 

muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.  

 1 Tê-sa-2:13c vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin 

 

II. NHỮNG PHƯỚC LÀNH (phước hạnh) CỦA THIÊN ĐÀNG: có 8 phước  

2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ 

đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (Đổi mới) 

1. PHƯỚC:  Lòng khó khăn 

Ma-thi-ơ 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 

(nghèo khổ, thiếu thốn trong tâm linh) 

Lu-ca 6:21b Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ! 

Ê-sai 25:4 Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn. 

 Không được phước : 

Lu-ca 6:24  Song, khốn cho các ngươi và người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi! 
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Khải-huyền 3:17  Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi 

không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.   

Khải 2:9  Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời 

gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội 

quỉ Sa-tan.   

 Cách giải quyết: 1Ti-mô-thê 6:17  Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo  

và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức 

Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.  

2. PHƯỚC: Kẻ than khóc 

Ma-thi-ơ 5:4  Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 

Lu-ca 6:21b  Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng! 

Ê-sai 61:1  Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ 

bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của 

Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở 

Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng 

nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để 

được vinh hiển.  (Đem một sự biến đổi tươi mới, phước hạnh của Thiên đàng) 

Yên ủi:  Ê-sai 66:13 Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem 

mà các ngươi sẽ được yên ủi. (Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi 

một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 26 Nhưng Đấng Yên ủi , tức là Đức Thánh 

Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các 

ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi; Ga-la-ti 5:22) 

Vui mừng:  Ê-sai 9:2  Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ.  Mọi người 

đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong 

lúc chia chiến lợi phẩm.  (Giăng 15:11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui 

mừng  của Ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn) 

 Không được phước: 

Lu-ca 6:25  Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!  

 Cách giải quyết:  Gia-cơ 4:8  Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.  

Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9 hãy cảm biết sự khốn 

nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình 

xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. 

3. PHƯỚC: Người nhu mì 

Ma-thi ơ 5:5  Phước cho những kẻ nhu mì (khiêm nhu, hiền lành), vì sẽ hưởng được đất!  

Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng 

giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. 

Thi-thiên 37:11  Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, và được khoái lạc về bình 

yên dư dật. 

Đức Chúa Jesus:  Ma-thi-ơ 11:29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách 

của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  

Môi-se:  Dân 12:3  Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. 

Phao-lô:  1Tê-sa 2:7  Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc 

chính con mình cách dịu dàng vậy. 

 Không được phước: 
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Gia-cơ 3:13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt 

của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. 14 Nhưng nếu anh em có sự 

ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch 

cùng lẽ thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về 

xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn 

lạo và đủ mọi thứ ác. (Gia-cơ 4:6 Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ 

kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.) 

 Cách giải quyết:  Gia-cơ 1:21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại,  

đem  lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. 

4. PHƯỚC: Đói khát sự công bình 

Ma-thi-ơ  5:6  Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!  

Ê-sai 55:1  Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy 

đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2 Sao các ngươi 

trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm 

cho no? Hãy chăm chỉ nghe Ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của 

béo. 3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng Ta; hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ 

lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít. 

Thi-thiên 45:7  Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác; Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức 

Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trổi hơn đồng loại Chúa  

 Không được phước : 

Rô-ma 10:1 Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng 

Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. 2 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về 

Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. 3 Bởi họ không nhận biết 

sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không 

chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời; (Công bình của người Pha-ri-si, thầy thông giáo...) 

 Ê-sai 64:6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như 

áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. 

 Cách giải quyết:  

Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, 

thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 

5. PHƯỚC:  Kẻ hay thương xót 

Ma-thi-ơ 5:7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 

Thi-thiên 18:25 Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót  lại; Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ 

mình trọn vẹn lại. 

Bản tánh của Đức Chúa Trời:  Xuất 34:6  Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! 

Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực. 

Ê-phê-sô 2:4  Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn 

Ngài đem mà yêu chúng ta, 5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta 

sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 

Xuất 15:13  Ngài lấy lòng thương xót  dìu dắt dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng 

năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. 

 Không được phước: 

Gia-cơ 2:13  Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót 

thắng sự đoán xét 
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 Ai không có lòng thương xót sẽ bị xét xử cách không thương xót nhưng người có lòng 

thương xót thắng cuộc xét xử (LHPLVS) 

 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị đoán xét một cách không thương xót, vậy hãy 

thương xót để được thương xót trong ngày phán xét (DNB) 

 Cách giải quyết:  

Gióp 6:14  Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót  đến, e kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn 

năng. 

Châm 14:21  Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; Còn ai thương xót  người khốn khó lấy làm 

có phước thay. 31 Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương 

xót  người bần cùng tôn trọng Ngài.  

Châm-19:17  Ai thương xót  kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc 

ơn lành ấy cho người.  

6. PHƯỚC: Kẻ có lòng trong sạch 

Ma-thi-ơ 5:8  Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!  

Thi-thiên 24:3  Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của 

Ngài? 4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự 

hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. 5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, và 

sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. 6 Ấy là dòng dõi của những người tìm 

kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 

 Không được phước: 

Tít 1:15  Mọi sự đều là trong sạch đối với những người trong sạch, nhưng đối với những kẻ ô uế 

và không tin thì chẳng có gì là trong sạch, vì tâm trí và lương tâm của họ đã bị ô uế. 16 Họ cũng 

xưng rằng họ biết Ðức Chúa Trời, nhưng qua những việc làm của họ, họ chối bỏ Ngài. Họ thật 

đáng tởm, không vâng lời, và không đủ tư cách để làm việc tốt gì.  

1 Cô-rinh-tô 8:7  Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó.  Một đôi người vì nghĩ 

thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm 

yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế (1Cô-rinh-tô 10:19 -20) 

 Cách giải quyết: 

Phục-truyền 10:16 Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa. 

Thi-thiên 51:10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho 

mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng 

Phục 11:18 Vậy, hãy cất để trong lòng  và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo 

nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt.  (Giăng 15:3) 

7.  PHƯỚC: Cho kẻ làm cho hòa thuận: Người hòa giải, xây dựng hòa bình  

Mat 5:9  Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!   

2 Cô-rinh-tô 5:18  Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng 

Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì 

chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội 

lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm 

sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn 

danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. (1 Phi-e-rơ 3:11) 

 Không được phước:  
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2 Ti-mô-thê 3:1 Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta 

đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin 

kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4 lường 

thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức 

Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. 

 Cách giải quyết a: 2 Ti-mô-thê 3:5b  Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi (với kẻ ác) 

 Cách giải quyết b: Ma-thi-ơ 5:23  Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn  

thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về 

giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (anh em với nhau) 

8. PHƯỚC: Kẻ chịu bắt bờ về sự công bình 

Ma-thi-ơ 5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của 

những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho 

các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. (ngược đãi và vu cáo đủ điều ác) 12 Hãy vui vẻ, và nức 

lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ 

các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. 

1 Phi-e-rơ 4:12  Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như 

mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng 

Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì 

anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ 

nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.  

 16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh 

ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.  19 Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, 

hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín. 

 Không được phước: 

 1 Phi-e-rơ 4:15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ 

hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 

 Cách giải quyết: 2 Ti-mô-thê 2:24 Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh;  

nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy 

những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26 và 

họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó. 

Hosanna W. 
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