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Cơ Đốc Nhân phải sống theo Tin Lành của Đức Chúa Trời  

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh  

liên tục và xuyên suốt tiến trình môn đồ hóa của mình… 

Kinh Thánh: 

““NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  lluuậậtt  pphháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  lluuậậtt  pphháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg    

ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,    

tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii..””  (Gia. 1:25; Sv. 1:22-25)  

 

Hầu cho được mặc lấy các mỹ đức của Đức Chúa Jêsus Christ! 

Câu Gốc: 

““NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  lluuậậtt  pphháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  lluuậậtt  pphháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg    

ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,    

tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii..””  (Gia. 1:25)  

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  lluuậậtt  pphháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  lluuậậtt  pphháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg  

ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,    

tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii..”” (Gia. 1:25) 

 

 1. Cơ Đốc Nhân phải sống theo Tin Lành của Đức Chúa Trời trong và qua Đức 

Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh… (C. 25a) 

““NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  lluuậậtt  pphháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  lluuậậtt  pphháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo……”” (Gia. 

1:25a)  

  (1) “xét kỹ”: Gr. παρακύπτω [parakupto]  “tra xét” 

    Gr. παρά [para]  “từ đó” 

    Gr. κύπτω [kupto]  “cúi nhìn” 

  (2) “luật pháp trọn vẹn”: Gr. νόμος τέλειος [nomos teleios]  “qui ước cuối 

cùng” 

  (3) “luật pháp về sự tự do”: Gr. ἐλεσθερία [eleutheria]  “của sự tự do” 

““HHããyy  nnóóii  vvàà  llààmm  ddưườờnngg  nnhhưư  pphhảảii  cchhịịuu  lluuậậtt  pphháápp  ttựự  ddoo  đđooáánn  xxéétt  mmììnnhh..”” (Gia. 

2:12) 

 

 2. Liên tục và xuyên suốt tiến trình môn đồ hóa của mình… (C. 25b) 

““llạạii  bbềềnn  llòònngg  ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  

tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó……”” (Gia. 1:25b)  

  (1) “bền lòng suy gẫm lấy”: Gr. παραμένω [parameno]  “cứ tiếp tục” 
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  (2) “nghe rồi quên đi”: Gr. ἀκροατής ἐπιλησμονή [akroates epilesmone]  

“kẻ chóng quên”, “người nghe suông” 

  (3) “giữ theo phép tắc nó”: Gr. ποιητής ἔργον [poietes ergon]  “người làm 

theo” 

““NNhhữữnngg  nnggưườờii  nnầầyy  ccóó  ýý  hhẳẳnn  hhooii  hhơơnn  nnggưườờii  TTêêssaallôônniiccaa,,  đđềềuu  ssẵẵnn  llòònngg  cchhịịuu  llấấyy  

đđạạoo,,  nnggààyy  nnààoo  ccũũnngg  ttrraa  xxeemm  KKiinnhh  TThháánnhh,,  đđểể  xxéétt  llờờii  ggiiảảnngg  ccóó  tthhậậtt  cchhăănngg..”” 

(Công. 17:11)  

 

 3. Hầu cho được mặc lấy các mỹ đức của Đức Chúa Jêsus Christ. (C. 25c) 

““tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii..”” (Gia. 1:25c) 

  (1) “tìm được phước”: Gr. μακάριος [makarios]  “được phước” 

  (2) “trong sự mình vâng lời”: Gr. ποίησις αὐτός [poiesis autos]  “trong 

hành vi mình” 

“HHããyy  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  TTaa  ssẽẽ  ởở  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii..  NNhhưư  nnhháánnhh  nnhhoo,,  nnếếuu  kkhhôônngg  

ddíínnhh  vvààoo  ggốốcc  nnhhoo,,  tthhìì  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy,,  nnếếuu  ccáácc  

nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc..” (Gi. 15:4) 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

“HHããyy  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  TTaa  ssẽẽ  ởở  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii..  NNhhưư  nnhháánnhh  nnhhoo,,  nnếếuu  kkhhôônngg  ddíínnhh  

vvààoo  ggốốcc  nnhhoo,,  tthhìì  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy,,  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  

cchhẳẳnngg  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc..” (Gi. 15:4) 

  

 1. Cơ Đốc Nhân phải chắc rằng đời sống mình phản ánh được Tin Lành của 

Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh! 

““HHããyy  nnóóii  vvàà  llààmm  ddưườờnngg  nnhhưư  pphhảảii  cchhịịuu  lluuậậtt  pphháápp  ttựự  ddoo  đđooáánn  xxéétt  mmììnnhh..”” (Gia. 

2:12; Sv. Gia. 1:25a) 

 

 2. Cơ Đốc Nhân phải chắc rằng đời sống mình là đời sống theo Kinh Thánh mỗi 

ngày! 

““NNhhữữnngg  nnggưườờii  nnầầyy  ccóó  ýý  hhẳẳnn  hhooii  hhơơnn  nnggưườờii  TTêêssaallôônniiccaa,,  đđềềuu  ssẵẵnn  llòònngg  cchhịịuu  llấấyy  

đđạạoo,,  nnggààyy  nnààoo  ccũũnngg  ttrraa  xxeemm  KKiinnhh  TThháánnhh,,  đđểể  xxéétt  llờờii  ggiiảảnngg  ccóó  tthhậậtt  cchhăănngg..”” 

(Công. 17:11; Sv. Gia. 1:25b) 

 

 3. Cơ Đốc Nhân phải chắc rằng đời sống mình dần dần có các mỹ đức của Đức 

Chúa Jêsus Christ qua mỗi ngày! 

“HHããyy  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  TTaa  ssẽẽ  ởở  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii..  NNhhưư  nnhháánnhh  nnhhoo,,  nnếếuu  kkhhôônngg  

ddíínnhh  vvààoo  ggốốcc  nnhhoo,,  tthhìì  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy,,  nnếếuu  ccáácc  

nnggưươơii  cchhẳẳnngg  ccứứ  ởở  ttrroonngg  TTaa,,  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  đđưượợcc..” (Gi. 15:4; Sv. Gia. 

1:25c) 

 

 


