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“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe,  

mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” 
 

(Rô. 10:17; Sv. 10:14-17) 
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1. Đức tin của Đức Chúa Trời đến với người được cứu từ chính Đức   

  Chúa Trời là Đấng phán (C. 17a) 

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe.” 
  

(Rô. 10:17a) 
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  (1)  “đức tin”: Gr. πίστις [pistis] 

     Trên phương diện Đức Chúa Trời: Sự tự chứng về Ngài của Ngài. 

     Trên phương diện con người: Sự tín thác đời sống mình cho Ngài. 

  (2)  “đến”: Gr. ἐκ [ek]  “từ bên ngoài vào”  

  (3)   “nghe”: Gr. ἀκοή [akoe]  “cảm thụ bằng thính giác”  
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“Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến,  
thì chẳng có ai được đến cùng Ta,  

và Ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.” 
  

(Gi. 6:44; Sv. Êph. 2:5) 
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2. Đức tin của Đức Chúa Trời đến với người được cứu nhờ chính Lời   

  của Đức Chúa Trời đã phán (C. 17b) 

“Mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”  
 

(Rô. 10:17b) 
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  (1)  “lời của Đấng Christ”: Gr. ʽρῆμα θεός [rhema theos]  “sứ điệp của  

    Đức Chúa Trời” 

     “Gr. ʽρῆμα [rhema]: “lời thốt ra từ một thực thể sống và thiêng   

     liêng”. 

      “Gr. θεός [theos]: “Đức Chúa Trời”. 
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“Anh em đã được lại sanh,  
chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát,  

là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” 
  

(1Phi. 1:23) 
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1. Phải cẩn thận phân biệt cho được về những sự mình nghe để chắc được 

rằng chỉ nghe từ chính Đức Chúa Trời (C. 17a) 

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe.”  
 

(Rô. 10:17a) 
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2. Phải cẩn thận tra xét về tính phù hợp giữa lời được nghe với lời thành văn 

trong Kinh Thánh (C. 17b) 

“Mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”  
 

(Rô. 10:17b) 
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“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe,  

mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” 
  

(Rô. 10:17; Sv. 10:14-17) 


