
ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG LỜI KHEN NGỢI  
Câu gốc: Châm-ngôn 27:21 Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài ngoài. 

Mục đích: Châm-ngôn 20:6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; Nhưng ai sẽ tìm 

được một người trung thành? 

I. NHỮNG LỜI KHEN NGỢI TỪ CON NGƯỜI 

1. Tự khen ngợi mình:  

a. Bài học qua vua Nê-bu-cát-nết-sa: Đa-ni-ên 4:29 Khi khỏi mười hai tháng, vua đi 

dạo trong hoàng cung Ba-by-lôn, 30 thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-

by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển 

oai nghi của ta sao? 

• Hậu quả: Đa-ni-ên 4:31 Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời 

xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã 

lìa khỏi ngươi. 32 Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị 

buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận 

biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho 

ai tùy ý. 33 Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-

sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân thể vua phải thấm nhuần 

sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì 

giống như móng loài chim chóc.  

• Vua Nê-bu-cát-nết sa ăn năn: Đa-ni-ên 44:34 Đến cuối cùng những ngày đó, ta 

đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng 

tạ Đấng Rất Cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời, uy 

quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. →  

(Châm- 27:2 Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm; Để 

cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm→ Ma-thi-ơ 23:12 Kẻ nào tôn 

mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.) 

b. Bài học qua Vua Đa-vít:  1 Sử-ký 20:2 Đa-vít lấy mão triều thiên của vua dân Am-

môn khỏi đầu người, cân được một ta lâng vàng, và ở trên có những ngọc báu; bèn 

lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu Đa-vít; lại từ trong thành người lấy ra rất nhiều của 

cướp. → (Giô-suê 6:18 Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng diệt đi; vì nếu 

khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại 

quân Y-sơ-ra-ên đáng bị diệt, và gieo sự loạn lạc vào trong đó.  19 Phàm bạc, vàng, và 

hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; 

các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va.) 

• Hậu quả: 1 Sử-ký 21:1 Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục 

Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên. 7 Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời; nên Ngài 

hành hại Y-sơ-ra-ên.   

• Vua Đa-vít ăn năn: 1 Sử-ký 21:8 Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi làm 

điều đó, thật là phạm tội lớn; nhưng bây giờ, xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ 

tôi tớ Chúa đi; vì tôi có làm cách ngu dại.  14 Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch 

nơi Y-sơ-ra-ên; có bảy vạn người Y-sơ-ra-ên ngã chết. → (Khải-huyền 4:10 thì 

hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ 

lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: 

 11 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và 

quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật 

mới có và đã được dựng nên.) → Ê-sai 42:8 Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh Ta. 
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Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường 

sự tôn trọng Ta cho những tượng chạm! 

2. Người khác khen ngợi mình: Đem đến sự ganh tị 

a. Vua Đa-vít: 1 Sa-mu-ên 18:6 Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng 

đạo binh, thì những người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, 

đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. 7 Những người múa đối đáp nhau 

rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn! 

• Hậu quả: 1 Sa-mu-ên 18:8 Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp 

lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn 

thiếu cho nó ngôi nước mà thôi! 9 Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách 

giận. 10 Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Sau-lơ; người có 

cơn sốt hoảng trong đền mình, thì Đa-vít gảy đàn như những ngày khác. Sau-lơ 

cầm một cây giáo nơi tay, 11 bèn phóng Đa-vít, mà rằng: Ta sẽ đóng đinh nó nơi 

vách. Nhưng Đa-vít tránh hai lần khỏi mũi giáo. → (khoảng 7 năm chạy trốn khỏi 

sự rượt đuổi và tiêu diệt của Sau-lơ) 

b. Vua Hê-rốt: Công vụ 12:21 Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền 

phán giữa công chúng. 22 Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng 

phải tiếng người ta đâu!  

• Hậu quả: Công 12:23 Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ 

chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết. 

3. Người Giu-đa chịu sự vinh hiển lẫn nhau: Khen ngợi lẫn nhau 

Giăng 5:44 Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi 

một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? 

• Hậu quả: Bị Chúa cảnh báo: → Ma-thi-ơ 23:33 Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, 

thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?  

II. NHỮNG LỜI KHEN NGỢI DÂNG LÊN CHO CHÚA 

1. Gương của Đức Chúa Jêsus:  

a. Tôn vinh Cha: Giăng 17:4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha 

giao cho làm. → (Giăng 5:30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo 

điều Ta nghe, và sự xét đoán Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng 

tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta.) 

b. Không tự tôn vinh mình: Giăng 8:54 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu Ta tự tôn vinh, 

thì sự vinh hiển Ta chẳng ra gì; ấy là Cha Ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi 

xưng là Đức Chúa Trời của mình. → (Ma-thi-ơ 12:19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng 

kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái.) 

c. Từ chối sự tôn vinh theo cách của con người: Giăng 5:41 Ta chẳng cầu vinh hiển 

bởi người ta mà đến đâu; → (Giăng 6:14 Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa 

Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian. 15 Bấy 

giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình 

trên núi.) 

2. Gương của Phi-e-rơ và Giăng:  

a. Khi người què nơi Cửa Đẹp được chữa lành: Công vụ 3:2 Vả, có một người què từ 

lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày 

những người vào đền. 3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố 

thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng 

ta. 6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có 
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thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7 Phi-e-

rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 
 8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, 

vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. 11 Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả 

dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. 

• Họ từ chối sự ngộ nhận của những người chứng kiến phép lạ:  

Công vụ 3:2 Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-

ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng 

ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà 

khiến người nầy đi được vậy?  

• Họ tôn cao Danh Đức Chúa Jêsus: Công vụ 3:13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-

ham, Y-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy 

tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt 

Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra.  16 Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, 

nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là 

đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước 

mặt hết thảy các ngươi. 

b. Khi Phi-e-rơ đến nhà của Cọt-nây: Công vụ 10:24 Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. 

Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ 

đợi. 25 Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. 

• Phi-e-rơ từ chối Cọt-nây cúi lạy mình: Công vụ 10:25b Nhưng Phi-e-rơ đỡ 

người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.  

• Chúa dạy: Lu ca 17:10 Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, 

thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc 

phải làm.  

3. Gương của Phao-lô và Ba-na-ba:   

a. Khi người què được chữa lành: Công 14:8 Nơi thành Lít-trơ có một người liệt 

chân, què từ lúc mới sanh ra, chẳng hề đi được. 9 Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. 

Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, 10 bèn nói lớn tiếng 

rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái, rồi đi.  

b. Dân chúng khen ngợi/tôn cao họ: Công 14:11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, 

thì kêu lên bằng tiếng Li-cao-ni rằng: Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng 

chúng ta. 12 Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê, còn Phao-lô là thần Mẹt-cu-

rơ, vì là người đứng đầu giảng đạo. 13 Thầy cả của thần Giu-bi-tê có miếu nơi cửa 

thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng 

một tế lễ.  

c. Họ từ chối nhận sự khen ngợi /tôn cao của dân chúng: Công 14:14 Nhưng hai sứ 

đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông, mà 

kêu lên rằng: 15 Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như 

các ngươi; chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không 

kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và 

muôn vật trong đó. → (2 Cô-rinh-tô 3:5 không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà 

nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức 

Chúa Trời;) 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh 
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