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““
44
  HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  NNggààii,,  llàà  HHòònn  ĐĐáá  SSốốnngg,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llooạạii  rraa,,  ssoonngg  đđưượợcc  cchhọọnn  vvàà  qquuíí  

ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  
55
  vvàà  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  nnhhàà  tthhiiêênngg  

lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  tthháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  ccủủaa  ttếế  llễễ  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:4-5; Sv. 9-10)  

 

 

 

 

 1. Đức Chúa Jêsus Là Nền Móng Thuộc Linh Cho Chúng Ta (C. 4) 

  ““HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  NNggààii,,  llàà  HHòònn  ĐĐáá  SSốốnngg,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llooạạii  rraa,,  ssoonngg  đđưượợcc  cchhọọnn  vvàà  

qquuíí  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:4) 

 

  (1) “đến gần”: Gr.             [proserchomai]  “thuận theo” 

  (2) “Hòn Đá Sống”: Gr.           [lithos zao]  “Đức Chúa Jêsus Christ, 

Đấng được chọn của Đức Chúa Trời” (Sv. 1Phi. 2:6-8) 

  (3) “chọn và quí”: Gr.                  [eklektos entimos]  “được định 

mạng cho sứ mệnh cao trọng” (Sv. 1Phi. 1:20; Sv. 18-20) 

 

  ““HHỡỡii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmệệtt  mmỏỏii  vvàà  ggáánnhh  nnặặnngg,,  hhããyy  đđếếnn  ccùùnngg  TTaa,,  TTaa  ssẽẽ  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  

đđưượợcc  yyêênn  nngghhỉỉ..”” (Ma. 11:28; Sv. Hê. 12:1-3) 

       

 2. Để Chúng Ta Hiệp Nhau Thành Một Gia Đình Thánh Trong Ngài (C. 5) 

  ““VVàà  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  nnhhàà  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  

tthháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  ccủủaa  ttếế  llễễ  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  

ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:5) 

 

  (1) “nhà thiêng liêng”: Gr.                   [oikos pneumatikos]  “gia 

đình thuộc linh” 

  (2) “chức tế lễ thánh”: Gr.                 [hierateuma hagios]  “người 

được biệt riêng cho sự phụng vụ Đức Chúa Trời” 

  (3) “của tế lễ thiêng liêng”: Gr.                   [pneumatikos thusia]  

“con sinh tế thuộc linh” (Sv. Rô. 12:1) 
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  ““
2200  

AAnnhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  llêênn  ttrrêênn  nnềềnn  ccủủaa  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  ccùùnngg  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  

TTrrii,,  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ĐĐáá  GGóócc  NNhhàà,,  
2211

  ccảả  CCááii  NNhhàà  đđãã  ddựựnngg  llêênn  

ttrrêênn  ĐĐáá  đđóó,,  ssắắpp  đđặặtt  ccáácchh  hhẳẳnn  hhooii,,  đđểể  llààmm  nnêênn  mmộộtt  ĐĐềềnn  TThhờờ  TThháánnhh  ttrroonngg  

CChhúúaa..”” (Êph. 2:20-21; Sv. 19-22) 

 

 

 

 

 1. Phải thuận theo mọi sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus để ngày càng trở nên 

giống Ngài nhiều hơn (C. 4; Sv. Rô. 12:2) 

   

  ““HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  NNggààii,,  llàà  HHòònn  ĐĐáá  SSốốnngg,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llooạạii  rraa,,  ssoonngg  đđưượợcc  cchhọọnn  vvàà  

qquuíí  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:4) 

 

    ““ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  

mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:2) 

 

 2. Phải Sống Đời Sống Thờ Phượng Và Hầu Việc Tận Tụy (C. 5; Sv. Rô. 12:1) 

   

  ““VVàà  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  nnhhàà  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  

tthháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  ccủủaa  ttếế  llễễ  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  

ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:5) 

 

    ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  

ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  

ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..”” (Rô. 12:1) 

 

 


