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“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Têsalônica,  

đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh,  

để xét lời giảng có thật chăng.” 

(Công. 17:11; Sv. 17:10-15; Ma. 13:23) 
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1. Trước Hết Phải Chịu Nghe Sự Giảng Giải Về Đạo Với Lòng Trong  

  Sạch, Cao Thượng (C. 11a) 

“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Têsalônica,  
đều sẵn lòng chịu lấy đạo.” 

(Công. 17:11a) 
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  (1)  “hẳn hoi”: Gr. εὐγενής [eugenes]  “trong sạch, cao thượng” 

  (2)  “chịu lấy đạo”: Gr. δέχομαι  ὁ λόγος [dechomai ho logos]  “tiếp nhận 

    sự giảng giải về đạo”  
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“6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa,  
lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó,  

7 đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Maxêđoan và xứ Achai.” 
  

(1Tê. 1:6-7; Sv. 6-10; Ma. 7:21) 
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2. Sau Đó Phải Nhờ Kinh Thánh Để Xét Đoán Điều Gì Là Đáng Tin Để  

  Làm Theo (C. 11b) 

“Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”  

(Công. 17:11b) 
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  (2)  “tra xem”: Gr. ἀνακρίνω [anakrino]  “tra xét, xét đoán”  

  (1)  “ngày nào”: Gr. ἡμέρα [hemera]  “mỗi ngày, hàng này”   

  (3)   “Kinh Thánh”: Gr. γραφή [graphe]  “lời Kinh Thánh”   

  (4)  “có thật chăng”: Gr. εἰ  ἔχω ταῦτα οὕτω [ei echo tauta houto]  “có   

    được dạy cùng một cách như vậy không”   
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“Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi  
về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho,  

không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời,  
vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.” 

(1Tê. 2:13; Sv. 13-16; 1Gi. 4:1) 
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1. Phải Luôn Tự Tra Xét Về Lòng Tin Của Mình (C. 11a) 

“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Têsalônica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo.” 

(Hê. 11:6a; Sv. 2Cô. 13:5) 
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2. Phải Luôn Tra Xét Về Sự Tin Của Mình (C. 11b) 

“Ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”  

(Công. 17:11b; 1Gi. 4:1) 
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“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Têsalônica,  

đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh,  

để xét lời giảng có thật chăng.” 
  

(Công. 17:11) 


