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“14Về phần con, hãy đứng vững  

trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy,  

vì biết con đã học những điều đó với ai,15và từ khi con còn thơ ấu  

đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan  

để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” 

(2Ti. 3:14-15) 
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Việc tiếp cận Kinh Thánh sớm  

giúp ích cho việc yêu quí KinhThánh  

và hình thành đức tin cứu rỗi nơi Đức Chúa Jêsus Christ…  



3 

Từ đó Cơ Đốc Nhân mới giữ vững được phẩm hạnh,  

hành vi mình theo các nguyên tắc Kinh Thánh  

được học ngày càng cao hơn… 

“Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng  

tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai.” 

(2Ti. 3:14) 

Câu Gốc: 



4 

1. Yêu quí Kinh Thánh là giữ vững phẩm hạnh, hành vi mình 

  theo các nguyên tắc Kinh Thánh đã được học (C. 14) 

“Về phần con, hãy đứng vững  
trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy,  

vì biết con đã học những điều đó với ai.” 
  

(2Ti. 3:14) 
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  (3) “học và nhận lấy”: Gr. μανθάνω [manthano]  “học bằng cách  

    làm theo”   

  (2) “tin chắc: Gr. πιστόω [pistoo]  “xác quyết”   

  (1) “đứng vững”: Gr. μένω [meno]  “duy trì, tiếp tục”   
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“13Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ  
mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích,  

là sự con đã nhận lãnh nơi ta.  
14Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta  

mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.” 
  

(2Ti. 1:13-14) 
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2. Việc tiếp cận Kinh Thánh sớm cũng giúp ích cho việc yêu 

  quí Kinh Thánh hình thành đức tin cứu rỗi nơi Đức Chúa  

  Jêsus Christ. (C. 15) 

“Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh  
vốn có thể khiến con khôn ngoan  

để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”  
 

(2Ti. 3:15) 
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  (3)  “được cứu”: Gr. σωτηρία [soteria]  “có được sự cứu rỗi”   

  (2) “khôn ngoan”: Gr. σουίζω [sophizo]  “biết và vâng theo ý   

    Chúa”   

  (1) “Kinh Thánh”: Gr. ἱερός γράμμα [hieros gramma]  “văn phẩm 

    thánh”   

  (4) “đức tin”: Gr. πίστις [pistis]  “sự hiểu biết, đồng thuận, và tín  

    thác”   
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“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con,  
là đức tin trước đã ở trong Lôít, bà ngoại con, và trong Ơnít, mẹ con,  

ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.” 
  

(2Ti. 1:5) 

 
Ghi Chú: “thành thật”: Gr. ἀνσπόκριτος [anupokritos] 

 “không vờ vịt, không che đậy” 



1. Phải tiếp cận Kinh Thánh sớm, thường xuyên, chuyên chú để 

giảm thiểu các ảnh hưởng phi, phản Kinh Thánh trên đời 

sống. 

“Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan  
để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” 

  

(2Ti. 3:15) 
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2. Phải học bằng cách làm theo các nguyên tắc Kinh Thánh cách 

có thẩm quyền. 

“Về phần con,  

hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy,  

vì biết con đã học những điều đó với ai.” 
  

(2Ti. 3:14) 
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“Về phần con,  
hãy đứng vững trong những sự  

con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy,  
vì biết con đã học những điều đó với ai.” 

  

(2Ti. 3:14) 


