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““VVìì  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  ởở  ttạạii  llờờii  nnóóii,,  mmàà  ởở  ttạạii  nnăănngg  llựựcc..”” (1Cô. 4:20; Sv. 

4:18-21)  

 

 

 

 

 1. Một khi được ở trong sự dắt dẫn của Đức Chúa Trời người ta sẽ thôi không 

còn khoe mình nữa. (C. 20a) 

  ““VVìì  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  ởở  ttạạii  llờờii  nnóóii”” (1Cô. 4:20a) 

 

  (1) “Nước Đức Chúa Trời”: Gr.                 [basileia ho Theos] (Sv. 

Mác 1:15; Lu. 17:20-21)  “trạng thái ở trong sự dắt dẫn của Đức 

Chúa Trời”  

  (2) “chẳng ở tại”: Gr.    [ou]  “không thể là” 

  (3) “lời nói”: Gr.       [logos]  “lời lẽ” 

 

  ““VVảả,,  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  rraaoo  ttrruuyyềềnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  kkhhôônngg  nnhhữữnngg  bbằằnngg  

llờờii  nnóóii  tthhôôii,,  llạạii  ccũũnngg  bbằằnngg  qquuyyềềnn  pphhéépp,,  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ssựự  

ttiinn  qquuyyếếtt  nnữữaa..  VVìì  aannhh  eemm  bbiiếếtt  rrõõ  ccáácchh  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ggiiữữaa  aannhh  eemm  vvàà  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  llàà  tthhếế  nnààoo..”” (1Tê. 1:5; Sv. 1Cô. 2:1-5) 

       

 2. Trái lại, đời sống của một người đã được ở trong sự dắt dẫn của Đức Chúa 

Trời là một đời sống thể hiện quyền năng của Ngài. (C. 20b) 

  ““mmàà  ởở  ttạạii  nnăănngg  llựựcc..”” (1Cô. 4:20b) 

 

  (1)  “mà”: Gr.      [alla]  “mà chính là” 

  (2) “ở tại”: Gr.     [en]  “bằng, với” 

  (3) “năng lực”: Gr.         [dunamis]  “quyền năng” 

   

  ““VVảả,,  nnhhữữnngg  kkhhíí  ggiiớớii  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  ddùùnngg  đđểể  cchhiiếếnn  ttrraannhh  llàà  kkhhôônngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  

vvềề  xxáácc  tthhịịtt  đđââuu,,  bbèènn  llàà  bbởởii  qquuyyềềnn  nnăănngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccóó  ssứứcc  mmạạnnhh  đđểể  

đđạạpp  đđổổ  ccáácc  đđồồnn  llũũyy..”” (2Cô. 10:4) 
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 1. Phải tự tra xét mình xem có được ở trong sự dắt dẫn của Đức Chúa Trời hay 

không! (Tức là có sống vâng phục theo đức tin hay không.)  

 

  ““CChhíínnhh  aannhh  eemm  hhããyy  ttựự  xxéétt  đđểể  xxeemm  mmììnnhh  ccóó  đđứứcc  ttiinn  cchhăănngg..  HHããyy  ttựự  tthhửử  mmììnnhh::  

AAnnhh  eemm  hháá  kkhhôônngg  nnhhậậnn  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm  

ssaaoo??  MMiiễễnn  llàà  aannhh  eemm  kkhhôônngg  đđáánngg  bbịị  bbỏỏ..”” (2Cô. 13:5; Sv. 2Cô. 6-10) 

 

 2. Phải biết tự tra xét về phương diện bông trái của đức tin trong đời sống của 

chính mình! 

 

  ““
88
VVìì  nnếếuu  ccáácc  đđiiềềuu  đđóó  ccóó  đđủủ  ttrroonngg  aannhh  eemm  vvàà  đđầầyy  ddẫẫyy  nnữữaa,,  tthhìì  ắắtt  cchhẳẳnngg  đđểể  cchhoo  

aannhh  eemm  ởở  ddưưnngg  hhooặặcc  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  ttrroonngg  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  đđââuu..  
99
NNhhưưnngg  aaii  tthhiiếếuu  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó,,  tthhìì  tthhàànnhh  rraa  nnggưườờii  ccậậnn  

tthhịị,,  nnggưườờii  mmùù;;  qquuêênn  hhẳẳnn  ssựự  llààmm  ssạạcchh  ttộộii  mmììnnhh  nnggààyy  ttrrưướớcc..”” (2Phi. 1:8-9; Sv. 

1:3-11) 

 

 

 

Đời sống Cơ Đốc 

thiếu thực lực Cơ Đốc 

là đời sống phản Cơ Đốc! 

 

““VVìì  NNưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  ởở  ttạạii  llờờii  nnóóii,,  mmàà  ởở  ttạạii  nnăănngg  llựựcc..””  

(1Cô. 4:20; Sv. 2Cô. 2:15-16) 

 

 
  


