
““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  TTHHUUẦẦNN  TTHHÀÀNNHH  ””  11  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Đời sống Cơ Đốc chân thực phải là một đời sống tin kính thuần thành… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
11
PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  đđưườờnngg  ttộộii  

nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg;;__
22
SSoonngg  llấấyy  llààmm  vvuuii  vvẻẻ  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  

ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,__VVàà  ssuuyy  ggẫẫmm  LLuuậậtt  PPhháápp  ấấyy  nnggààyy  vvàà  đđêêmm..”” (Thi. 1:1-2) 

 

Đời sống tin kính thuần thành là một đời sống không bận lòng với thế gian, không ở 

trong sự dạy dỗ sai lạc, mà cứ chuyên tâm sống đức tin theo mọi sự dạy dỗ của Đức 

Chúa Trời trong Lời Kinh Thánh… 

 

Câu Gốc: 

  

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  đđưườờnngg  ttộộii  

nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg..””  (Thi. 1:1)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

  

““NNhhưưnngg,,  hhỡỡii  ccoonn,,  llàà  nnggưườờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhããyy  ttrráánnhh  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó  đđii,,  mmàà  ttììmm  

đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh,,  ttiinn  kkíínnhh,,  đđứứcc  ttiinn,,  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  mmềềmm  mmạạii”” (1Ti. 6:11)  

 

 1. Đừng để vướng bận với thế gian (C. 1) 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  

đđưườờnngg  ttộộii  nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg..”” (Thi. 1:1) 

 

  (1) “theo”: Hb.  ךלה[halak]  “bước đi”, “sống theo” 

  (2) “mưu kế”: Hb.  הצע[„etsah]  “lối sống” 

  (3) “kẻ dữ”: Hb. רׁשע [rasha„]  “tội nhân” 

  (4) “đứng”: Hb.  דמע[„amad]  “nấn ná” 

  (5) “đường”: Hb.  ךרד[derek]  “hướng đi” 

  (6) “tội nhân”: Hb.  אטח[chatta‟]  “có tội” 

  (7) “ngồi”: Hb. יׁשב [yashab]  “ở lại” 
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  (8) “kẻ nhạo báng”: Hb.  ץול[luwts]  “người tự tôn, tự đại”   

 

 2. Phải toàn tâm với Đức Chúa Trời (C. 2) 

““SSoonngg  llấấyy  llààmm  vvuuii  vvẻẻ  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,__VVàà  ssuuyy  ggẫẫmm  LLuuậậtt  

PPhháápp  ấấyy  nnggààyy  vvàà  đđêêmm..”” (Thi. 1:2) 

  

  (1) “lấy làm vui vẻ”: Hb.  ץפח[chephets]  “thỏa mãn” 

  (2) “Luật Pháp”: Hb.  הרות[towrah]  “Ngũ Kinh”, “Kinh Thánh” 

  (3) “suy gẫm”: Hb.  הגה[hagah]  “suy xét và làm theo” 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

  

““VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  ccoonn  ccááii  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  

ccủủaa  NNggààii”” (Êph. 5:1)  

 

 1. Phải tỉnh thức đối với mọi đường lối thế gian! 

 

““PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  

đđưườờnngg  ttộộii  nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg..”” (Thi. 1:1) 

 

 

 2. Phải nhạy bén đối với mọi nguyên tắc Kinh Thánh! 

 

““SSoonngg  llấấyy  llààmm  vvuuii  vvẻẻ  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,__VVàà  ssuuyy  ggẫẫmm  LLuuậậtt  

PPhháápp  ấấyy  nnggààyy  vvàà  đđêêmm..”” (Thi. 1:2) 

 


