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Về bản chất, “Đời Sống Cơ Đốc” là sự thể hiện ra của “Sự Sống Đời Đời” trong đời 

sống cá nhân của mỗi Cơ Đốc Nhân chân chính… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
1111

CChhứứnngg  ấấyy  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  bbaann  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ssựự  ssốốnngg  

ấấyy  ởở  ttrroonngg  CCoonn  NNggààii..  
1122

AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg;;  aaii  kkhhôônngg  ccóó  CCoonn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  ssốốnngg..  
1133

TTaa  đđãã  vviiếếtt  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnầầyy  cchhoo  ccáácc  ccoonn,,  hhầầuu  cchhoo  

ccáácc  ccoonn  bbiiếếtt  mmììnnhh  ccóó  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  kkẻẻ  nnààoo  ttiinn  đđếếnn  ddaannhh  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(1Gi. 5:11-13)  

 

Và, theo lẽ thật Kinh Thánh, “Sự Sống Đời Đời” trong đời sống của Cơ Đốc Nhân 

chỉ có được trong và qua mối hiệp thông giữa họ với chính Đức Chúa Jêsus Christ… 

 

Câu Gốc: 

  

““AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg””  (1Gi. 5:12a)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““VVìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  yyêêuu  tthhưươơnngg  tthhếế  ggiiaann,,  đđếếnn  nnỗỗii  đđãã  bbaann  CCoonn  MMộộtt  ccủủaa  NNggààii,,  hhầầuu  

cchhoo  hhễễ  aaii  ttiinn  CCoonn  ấấyy  kkhhôônngg  bbịị  hhưư  mmấấtt  mmàà  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..”” (Gi. 3:16)  

 

 1. Sự sống đời đời có bản chất thuộc linh và bản thể của sự sống đời đời là Đức 

Chúa Jêsus Christ (1Gi. 5:11) 

  (1) “đã ban”: Gr. δίδωμι [didomi]  “cho”, “tặng” 

  (2) “sự sống đời đời”: Gr. ζωή αἰώνιος [zoe aionios]  “sự sống vĩnh cửu” 

  (3) “ở trong Con Ngài”: Gr. ἐν ὁ υἱός  αὐηός  ἐζηί [en ho huios autos esti]    

“ở trong Đức Chúa Con của Ngài” 

 

 2. Cuộc hiệp thông giữa mỗi Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa Jêsus Christ là sự 

sống đời đời (1Gi. 5:12) 

  (1) “có”: Gr. ἔχω ὁ υἱός [echo ho huios]  “vang Chúa ra” 

  (2) “không có”: Gr. μή ἔχω  ὁ υἱός [me echo ho huios]   “chẳng vang Chúa 
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ra” 

  

 3. Bởi đức tin mà Cơ Đốc Nhân được ở trong sự sống đời đời (1Gi. 5:13) 

  (1) “biết”: Gr. οιδα [oida]  “ý thức được” 

  (2) “tin”: Gr. πιζηεύω [pisteuo]  “tín thác” 

  (3) “danh”: Gr. ὄνομα [onoma]  “công trình và sự nghiệp của một người” 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg””  (1Gi. 5:12a)  

 

 1. Phải chắc rằng mình là người đã đặt đức tin nơi công trình đền tội thay của 

Đức Chúa Jêsus Christ cho được sự tha tội. 

 

““
1111

CChhứứnngg  ấấyy  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  bbaann  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  

ssựự  ssốốnngg  ấấyy  ởở  ttrroonngg  CCoonn  NNggààii……  
1133

TTaa  đđãã  vviiếếtt  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnầầyy  cchhoo  ccáácc  ccoonn,,  hhầầuu  

cchhoo  ccáácc  ccoonn  bbiiếếtt  mmììnnhh  ccóó  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  kkẻẻ  nnààoo  ttiinn  đđếếnn  ddaannhh  CCoonn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Gi. 5:11, 13; Sv. Gi. 3:16) 

 

 

 2. Phải tra xem đời sống mình có phải là một cuộc liên hiệp thực sự với Đức 

Chúa Jêsus Christ hay không. 

 

““AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg;;  aaii  kkhhôônngg  ccóó  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  

kkhhôônngg  ccóó  ssựự  ssốốnngg..”” (1Gi. 5:12) 

 


