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““
1122

CCòònn  nnhhưư  ccááii  đđiiềềuu  llààmm  vvẻẻ  vvaanngg  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii,,  ấấyy  llàà  llưươơnngg  ttââmm  cchhúúnngg  ttôôii  llààmm  

cchhứứnngg  rrằằnngg  mmììnnhh  llấấyy  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  vvàà  tthhậậtt  tthhàà  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  ăănn  ởở  

ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  nnầầyy,,  nnhhứứtt  llàà  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm,,  kkhhôônngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  tthheeoo  ttáánnhh  xxáácc  

tthhịịtt,,  nnhhưưnngg  ccậậyy  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1133

VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  vviiếếtt  cchhoo  aannhh  eemm  ssựự  ggìì  

kkhháácc  hhơơnn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  aannhh  eemm  đđọọcc  ttrroonngg  tthhơơ  cchhúúnngg  ttôôii  vvàà  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  nnhhậậnn  

bbiiếếtt;;  vvàà  ttôôii  llạạii  mmoonngg  aannhh  eemm  nnhhậậnn  bbiiếếtt  cchhoo  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg,,  
1144

ccũũnngg  nnhhưư  aannhh  eemm  đđãã  

nnhhậậnn  bbiiếếtt  íítt  nnhhiiềềuu  rrồồii::  ẤẤyy  llàà  cchhúúnngg  ttôôii  llààmm  vvẻẻ  vvaanngg  cchhoo  aannhh  eemm,,  kkhháácc  nnààoo  aannhh  eemm  

ccũũnngg  llààmm  vvẻẻ  vvaanngg  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  ttrroonngg  nnggààyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  cchhúúnngg  ttaa”” (2Cô. 

1:12-14)  

 

 

 

 1. Đời sống đầu phục hoàn toàn phải được thể hiện bằng sự toàn tín: Luôn giữ 

cho lương tâm trong sạch, không dám lên mình, chỉ nương cậy ân điển của 

Đức Chúa Trời! (C. 12; Sv. 1Phi. 4:10) 

  (1) Trong sạch 

    “lương tâm”: Gr.            [suneidesis]  

      “năng lực hướng thiện” 

    “thánh sạch”: Gr.                  [heilikrineia theos]  

      “sự thuần khiết của Đức Chúa Trời” 

    “thật thà”: Gr.         [haplotes]  

       “đơn thuần”  

  (2) Khiêm hạ 

    “cậy”: Gr.    [en]  “ở trong”, “bằng, với” 

    “sự khôn ngoan theo tánh xác thịt: Gr.                 [sophia 

sarkikos]  

      “sự khôn ngoan của bản thân” 

     “sức riêng” 

  (3) Nương cậy 

    “ơn Đức Chúa Trời”: Gr.            [charis theos]  

      “sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Sv. 1Phi. 4:10) 

 

 2. Đời sống đầu phục hoàn toàn phải được thể hiện bằng sự trực ngôn: Chỉ nói 

những điều dám viết, chỉ viết những điều dám ký, chỉ ký những điều đẹp ý 

Đức Chúa Trời! (C. 13; Sv. Thi. 5:9; 2Phi. 3:15-16) 

  (1) Thói thường: Nói một đằng, làm một nẻo! 
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   ““VVìì  nnơơii  mmiiệệnngg  cchhúúnngg  nnóó  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  tthhàànnhh  ttíínn;;__LLòònngg  cchhúúnngg  nnóó  cchhỉỉ  llàà  

ggiiaann  ttàà;;__HHọọnngg  cchhúúnngg  nnóó  llàà  hhuuyyệệtt  mmảả  mmởở  rraa;;__LLưưỡỡii  cchhúúnngg  nnóó  đđầầyy  ddẫẫyy  

đđiiềềuu  dduuaa  nnịịnnhh”” (Thi. 5:9) 

  (2) Luật Chúa: Nói sao, làm vậy! 

   ““
1155

LLạạii  pphhảảii  nnhhììnn  bbiiếếtt  rrằằnngg  ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc  llââuu  ddààii  ccủủaa  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa  ccốốtt  

vvìì  ccứứuu  cchhuuộộcc  aannhh  eemm,,  ccũũnngg  nnhhưư  PPhhaaoollôô,,  aannhh  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa,,  

đđãã  đđeemm  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  mmììnnhh  mmàà  vviiếếtt  tthhưư  cchhoo  aannhh  eemm  vvậậyy..  
1166
ẤẤyy  llàà  đđiiềềuu  nnggưườờii  đđãã  vviiếếtt  ttrroonngg  mmọọii  bbứứcc  tthhơơ,,  nnóóii  vvềề  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó,,  ởở  

ttrroonngg  ccóó  mmấấyy  kkhhúúcc  kkhhóó  hhiiểểuu,,  mmàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ddốốtt  nnáátt  vvàà  ttiinn  kkhhôônngg  qquuyyếếtt  

đđeemm  ggiiảảii  ssaaii  ýý  nngghhĩĩaa,,  ccũũnngg  nnhhưư  hhọọ  ggiiảảii  ssaaii  vvềề  ccáácc  pphhầầnn  KKiinnhh  TThháánnhh  

kkhháácc,,  cchhuuốốcc  llấấyy  ssựự  hhưư  mmấấtt  rriiêênngg  vvềề  mmììnnhh”” (2Phi. 3:15-16) 

 

 3. Đời sống đầu phục hoàn toàn phải được thể hiện bằng sự hảo tâm: Hiện tại 

chỉ biết chăm lo cho người còn tương lai của mình thì phó cho Đức Chúa 

Trời! (C. 14) 

  (1) Điều ích cho người đời 

    “làm vẻ vang”: Gr.         [kauchema]  “niềm tự hào” 

  (2) Tương lai mình nhờ Trời  

    “ngày Đức Chúa Jêsus”: Gr.                         [hemera ho 

kurios Iesous] 

    ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  cchhớớ  rrúúnngg  đđộộnngg,,  

hhããyy  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,  vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  

ccủủaa  aannhh  eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  vvôô  íícchh  đđââuu”” (1Cô. 15:58) 

 

 

 

 1. Chúng ta phải nhờ ơn, đừng cậy sức! 

““CCòònn  nnhhưư  ccááii  đđiiềềuu  llààmm  vvẻẻ  vvaanngg  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii,,  ấấyy  llàà  llưươơnngg  ttââmm  cchhúúnngg  ttôôii  llààmm  

cchhứứnngg  rrằằnngg  mmììnnhh  llấấyy  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  vvàà  tthhậậtt  tthhàà  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  

ăănn  ởở  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  nnầầyy,,  nnhhứứtt  llàà  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm,,  kkhhôônngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  

tthheeoo  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt,,  nnhhưưnngg  ccậậyy  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (2Cô. 1:12) 

 

 2. Chúng ta phải mạnh dạn trong ý Chúa! 

““VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  vviiếếtt  cchhoo  aannhh  eemm  ssựự  ggìì  kkhháácc  hhơơnn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  aannhh  eemm  đđọọcc  

ttrroonngg  tthhơơ  cchhúúnngg  ttôôii  vvàà  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  nnhhậậnn  bbiiếếtt;;  vvàà  ttôôii  llạạii  mmoonngg  aannhh  eemm  

nnhhậậnn  bbiiếếtt  cchhoo  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg”” (2Cô. 1:13) 

 

 3. Chúng ta phải bền lòng cho đến kỳ chung thẩm! 

““CCũũnngg  nnhhưư  aannhh  eemm  đđãã  nnhhậậnn  bbiiếếtt  íítt  nnhhiiềềuu  rrồồii::  ẤẤyy  llàà  cchhúúnngg  ttôôii  llààmm  vvẻẻ  vvaanngg  cchhoo  

aannhh  eemm,,  kkhháácc  nnààoo  aannhh  eemm  ccũũnngg  llààmm  vvẻẻ  vvaanngg  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  ttrroonngg  nnggààyy  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  cchhúúnngg  ttaa”” (2Cô. 1:14) 

 


