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““
2222

HHããyy  llààmm  tthheeoo  llờờii,,  cchhớớ  llấấyy  nngghhee  llààmm  đđủủ  mmàà  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh..  
2233

VVìì,,  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  nngghhee  llờờii  

mmàà  kkhhôônngg  llààmm  tthheeoo,,  tthhìì  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  kkiiaa  ssooii  mmặặtt  mmììnnhh  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  
2244

tthhấấyy  rrồồii  tthhìì  

đđii,,  lliiềềnn  qquuêênn  mmặặtt  rraa  tthhểể  nnààoo..  
2255

NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  LLuuậậtt  PPhháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  LLuuậậtt  

PPhháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg  ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  

llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,  tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii”” 

(Gia. 1:22-25)  

 

 

 

 

 1. Vâng lời Kinh Thánh là tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời để làm theo (C. 

22) 

  (1) Không phải là “làm gì đó” mà là “làm theo ý Chúa”! 

    “làm theo lời”: Gr.         [poietes]  “người thực hiện” 

  (2) Không phải “nghe gì đó” mà là “nghe theo Chúa”! 

   “lấy nghe làm đủ”: Gr.          [akroates]  “kẻ nghe suông” 

  (3) Nghe Chúa phán mà không làm theo là giả dối! 

   “lừa dối mình”: Gr.               [paralogizomai]  “ngụy biện” 

    Gr.      [para]  “ngụy”, “nghịch” 

    Gr.           [logizomai]  “biện bác”, “bào chữa” 

 

 2. Vâng lời Kinh Thánh là cẩn thận đối với ý muốn của bản thân (C. 23-24) 

  (1) Chưa làm theo ý Chúa thì còn chịu sự điều khiển của ý riêng! 

    Vì chỉ là kẻ nghe suông: Gr.          [akroates] 

    Mà kẻ nghe suông là kẻ ngụy biện theo ý riêng của mình: Gr. 

              [paralogizomai] 

  (2) “soi mặt mình trong gương”: Gr.          [katanoeo]  “tự thức” 

  (3) “thấy rồi thì đi”: Gr.           [aperchomai]  “gạt bỏ” 

 

 3. Vâng lời Kinh Thánh là tuân giữ sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Kinh 

Thánh (C. 25) 

  (1) Lời Kinh Thánh là Luật Pháp của Đức Chúa Trời! 
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    Ấy là Luật Pháp “trọn vẹn”: Gr.         [teleios]  “thiện hảo” 

(Sv. Ma. 5:17) 

     Ấy là Luật Pháp “tự do”: Gr.           [eleutheria]  “được 

tha” (Sv. Rô. 7:4-6) 

  (2) “chẳng phải nghe rồi quên đi”: Gr.          [akroates]  “kẻ nghe 

suông” 

  (3) “nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó”: Gr.         [poietes]  “người 

thực hiện” 

 

 

 

 

 1. Ý Chúa, ý Chúa, và chỉ duy nhất ý Chúa! 

““HHããyy  llààmm  tthheeoo  llờờii,,  cchhớớ  llấấyy  nngghhee  llààmm  đđủủ  mmàà  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh”” (Gia. 1:22) 

 

 2. Cẩn thận, cẩn thận, và luôn luôn cẩn thận! 

““
2233

VVìì,,  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  nngghhee  llờờii  mmàà  kkhhôônngg  llààmm  tthheeoo,,  tthhìì  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  kkiiaa  ssooii  mmặặtt  

mmììnnhh  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  
2244

tthhấấyy  rrồồii  tthhìì  đđii,,  lliiềềnn  qquuêênn  mmặặtt  rraa  tthhểể  nnààoo”” (Gia. 1:23-24) 

 

 3. Sống theo Lời Kinh Thánh! 

““NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  LLuuậậtt  PPhháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  LLuuậậtt  PPhháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  

llòònngg  ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  

ttắắcc  nnóó,,  tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii”” (Gia. 1:25) 

 

 

 

 


