
1 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Đời sống Cơ Đốc là đời sống thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Trời trong và qua Đức 

Chúa Jêsus Christ… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
1111

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..  
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HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  

mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn,,  vvàà  vvìì  

đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn..”” (1Ti. 6:11-12) 

 

Sự thể hiện ấy mang tính đức tin, tính chiến đấu, và tính minh chứng trên mọi 

phương diện của đời sống… 

 

Câu Gốc: 

  

““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  đđãã  đđưượợcc  

ggọọii  đđếếnn,,  vvàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn..””  

(1Ti. 6:12)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

  ““CChhúúaa  bbiiếếtt  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  NNggààii”” (2Ti. 2:19b)  

 

 1. Người của Đức Chúa Trời (“Cơ Đốc Nhân”) phải có các biểu hiện của sự 

sống đời đời! (1Ti. 6:11) 

  (1) “người của Đức Chúa Trời”: Gr. ἄλζρωπος ὁ ζεός [anthropos ho theos] 

 “người thuộc về Đức Chúa Trời” (“Cơ Đốc Nhân”). 

  (2) “công bình”: Gr. δηθαηοζύλε [dikaiosune]  “tình trạng được Đức Chúa 

Trời chuẩn thuận”. 

  (3) “tin kính”: Gr. εὐζέβεηα [eusebeia]  “sự thượng tôn đối với Đức Chúa 

Trời”. 

  (4) “đức tin”: Gr. πίζηης [pistis]  “trạng thái hiểu biết, chấp nhận, tin tưởng 

đối với Đức Chúa Trời”. 

  (5) “yêu thương”: Gr. ἀγάπε [agape]  “năng lực tận hiến bất vụ lợi cho tha 
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nhân”. 

  (6) “nhịn nhục”: Gr. ὑποκολή [hupomone]  “sự bền lòng chịu đựng”. 

  (7) “mềm mại”: Gr. πρᾳόηες [praotes]  “sự nhẹ nhàng”. 

 

 2. Người của Đức Chúa Trời (“Cơ Đốc Nhân”) phải dấn thân trong cuộc chiến 

cho sự sống đời đời! (1Ti. 6:12) 

  (1) “vì đức tin mà đánh trận tốt lành”: Gr. ἀγωλίδοκαη  ὁ θαιός ἀγώλ ὁ πίζηης 

[agonizomai ho kalos agon ho pisti s]  “đánh cho tốt trận đánh của đức 

tin”.  

  (2) “bắt lấy”: Gr. ἐπηιακβάλοκαη [epilambanomai]  “lấy, giành được”. 

  (3) “sự sống đời đời”: Gr. αἰώληος δωή [aionios zoe]  “sự sống trong mối 

hiệp thông với Đức Chúa Trời”. 

  (4) “gọi đến”: Gr. θαιέω [kaleo]  “được gắn tên vào”. 

  (5) “làm chứng”: Gr. ὁκοιογία [homologia]  “sự minh thị ra”. 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““
1188

HHỡỡii  TTiimmôôtthhêê,,  ccoonn  ttaa,,  ssựự  rrăănn  bbảảoo  mmàà  ttaa  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccoonn,,  tthheeoo  ccáácc  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  đđãã  

cchhỉỉ  vvềề  ccoonn,,  ttứứcc  llàà,,  pphhảảii  nnhhờờ  nnhhữữnngg  llờờii  đđóó  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  
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ccầầmm  ggiiữữ  đđứứcc  ttiinn  

vvàà  llưươơnngg  ttââmm  ttốốtt..”” (1Ti. 1:18-19a)  

 

 1. Phải sống sao cho các biểu hiện của sự sống đời đời trong đời sống mình 

ngày càng có nhiều hơn và rõ ràng hơn! 

 

““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) 

 

 2. Phải đấu tranh cho đức tin mình thắng hơn mọi trở lực để luôn được ở trong 

mối hiệp thông với Đức Chúa Trời! 

 

““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  

đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn,,  vvàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  

nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn..”” (1Ti. 6:12) 

 

 

 


