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““
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AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llàà  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđaanngg  

nnggựự  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  llàà  ĐĐấấnngg  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  nnhhậậnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  aannhh  eemm  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  vvềề  cchhíínnhh  mmììnnhh  ssaaoo??  
2200

VVìì  cchhưưnngg  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  cchhuuộộcc  bbằằnngg  ggiiáá  

ccaaoo  rrồồii..  VVậậyy,,  hhããyy  llấấyy  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Cô. 6:19-

20)  

 

 

 

 

 1. Thân thể chúng ta là ngôi ngự của Đức Chúa Trời (C. 19a) 

 

  (1) “là đền thờ của Đức Chúa Trời”: “đền thờ” =  r       [naos]  “nơi 

thánh để Đức Chúa Trời ở trong đó” 

  (2) “(Đức Thánh Linh) đang ngự trong anh em”: “ngự” =  r     [en]  “ở 

trong” 

  (3) “(Đức Thánh Linh) là Đấng mà anh em đã nhận nơi Đức Chúa Trời”: 

“nhận” =  r      [echo]  “nhận làm của mình” 

 

  ““AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llàà  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  

đđaanngg  nnggựự  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  llàà  ĐĐấấnngg  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  nnhhậậnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  

aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  vvềề  cchhíínnhh  mmììnnhh  ssaaoo??”” (1Cô. 6:19) 

   

 2. Thân thể chúng ta thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Đức Chúa Trời (C  

19b-20a) 

 

  (1) “anh em chẳng phải thuộc về mình”: “thuộc về” = Gr.        

[heautou], “thuộc quyền sở hữu”  Chúa là chủ, chủ là Chúa! (Sv  Rô  

14:7-8) 

  (2) Ngài đã chuộc chúng ta bằng giá tối cao! (Sv. 1Cô. 6:20a) 

  (3) Ngài thường trú trong thân thể và đời sống của chúng ta! (1Cô. 6:19a) 

 

  ““
77
VVảả,,  cchhẳẳnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  mmàà  ssốốnngg,,  ccũũnngg  

cchhẳẳnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  mmàà  cchhếếtt;;  
88
vvìì  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  



(2.1)_"THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI"   

 

ssốốnngg,,  llàà  ssốốnngg  cchhoo  CChhúúaa,,  vvàà  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt,,  llàà  cchhếếtt  cchhoo  CChhúúaa..  VVậậyy  nnêênn  

cchhúúnngg  ttaa  hhooặặcc  ssốốnngg  hhooặặcc  cchhếếtt,,  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  CChhúúaa  ccảả..”” (Rô. 14:7-8) 

 

 3. Thân thể chúng ta phải là phương tiện để tôn vinh hiển Đức Chúa Trời (C  

20b) 

 

  (1) “lấy thân thể”:  r            [en ho soma]  “bằng chính thân thể 

mình” (Sv. Rô. 8:11) 

  (2) “làm sáng danh”:  r         [doxazo]  “làm cho được biết” (Sv. 

1Cô. 10:31) 

 

  ““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  

hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm..”” (1Cô. 10:31) 

 

 

 

 

 1. Để giữ thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời phải biết trọng đãi thân 

thể mình! 

  ““VVìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  gghhéétt  cchhíínnhh  tthhâânn  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  nnuuôôii  nnấấnngg  ssăănn  ssóócc  

nnóó  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  HHộộii  TThháánnhh”” (Êph. 5:29) 

 

 2. Cũng phải biết bảo vệ và rèn luyện thân thể! 

  ““VVìì  ssựự  ttậậpp  ttàànnhh  tthhâânn  tthhểể  íícchh  llợợii  cchhẳẳnngg  bbaaoo  llăămm,,  ccòònn  nnhhưư  ssựự  ttiinn  kkíínnhh  llàà  íícchh  cchhoo  

mmọọii  vviiệệcc,,  vvìì  ccóó  llờờii  hhứứaa  vvềề  đđờờii  nnầầyy  vvàà  vvềề  đđờờii  ssaauu  nnữữaa”” (1Ti. 4:8) 

 

 3. Và phải luôn coi chừng kẻo mắc tội phá hoại thân thể là đền thờ của Đức 

Chúa Trời! 

  ““VVíí  ccóó  aaii  pphháá  hhủủyy  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  pphháá  hhủủyy  

hhọọ;;  vvìì  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthháánnhh,,  mmàà  cchhíínnhh  aannhh  eemm  llàà  đđềềnn  tthhờờ”” 

(1Cô. 3:17) 

 

 

 


