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“Vả lại,  

hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức  

trong Đức Chúa Jêsus Christ,  

thì sẽ bị bắt bớ.” 
 

(2Ti. 3:12; Sv. 3:10-13) 
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1. Cơ Đốc Nhân phải quyết sống đời sống nhân đức (C. 12a). 

  (1) “vả lại”: Gr. δέ [de]  “và”, “hơn thế nữa”   

  (2) “hết thảy”: Gr. πᾶς [pas]  “tất cả mọi người”       

  (3) “muốn sống cách nhân đức”: Gr. εὐζεβῶς  ζάω [eusebos zao]  

    “sống đời sống tin kính”       
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“Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi,  
ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà 

đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhứt là đối với anh em, 

không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt,  
nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời.”  

(2Cô. 1:12) 
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2. Và phải bình an mà chấp nhận giá phải trả cho một đời   

  sống nhân đức (C. 12b). 

  (1)  “thì sẽ bị bắt bớ”: Gr. διώκω [dioko]  “khủng bố”, “truy tróc”   

  (2)   Sự bắt bớ: (2Cô. 11:23b; Sv. 11:23-28)       

  (3)   Sự giải cứu: (2Cô. 1:10; Sv. 8-11; 2Cô. 11:30-33)       

“Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng.  
Đòi phen tôi gần phải bị chết;”  

(2Cô. 11:23b) 

“Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi;  
phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa.”  

(2Cô. 1:10) 
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“Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn,  

tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng.  

Đòi phen tôi gần phải bị chết”  

(2Cô. 11:23b) 



1. Phải chăm chỉ tập tành theo sự nhân đức. 

“Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức  

trong Đức Chúa Jêsus Christ…”  

(2Ti. 3:12a; Sv. 1Ti. 4:7) 
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2. Phải sẵn lòng chịu trả giá trong mọi giá. 

“thì sẽ bị bắt bớ.”  

(2Ti. 3:12b; Sv. 2Phi. 3:11) 
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