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“17Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e 

anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của 

mình chăng. 18Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa 

chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến 

đời đời! Amen.” 

(2Phi. 3:17-18) 
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Cuộc theo Chúa của Cơ Đốc Nhân là một hành trình thuộc 

linh mà đích điểm phải được nhận thức từ xuất phát điểm để 

luôn được ở trong sự vững vàng… 
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Đó là một tiến trình phát triển không ngừng của sự nhận thức, 

sống, tăng trưởng trong và theo các mỹ đức của Đức Chúa 

Trời qua mẫu mực của Đức Chúa Jêsus Christ… 

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là 

Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài,  

từ rày đến đời đời! Amen.” 

(2Phi. 3:18) 

Câu Gốc: 
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1. Phải vững vàng trong niềm tin là một mệnh lệnh (C. 17) 

  (1) “sự mê hoặc”: Gr. σσναπάγω [sunapago]  “cùng trôi lạc với ai” 

    (Sv. 2Ti. 4:3) 

  (2) “dẫn dụ”: Gr. πλάνη [plane]  “sự sai lầm”   

“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước 

dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.”  

(Êph. 4:14) 

  (3) “sự vững vàng”: Gr. στηριγμός [sterigmos]  “sự kiên lập” (Sv. 

    1Cô. 15:58)   
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2. Phải tấn tới trong ân điển và sự thông biết Chúa cũng là  

  một mệnh lệnh (C. 18) 

  (1) “tấn tới”: Gr. αὐξάνω [auxano]  “lớn lên” 

  (3) “sự thông biết”: Gr. γνῶσις [gnosis]  “sự hiểu biết” (Sv. 2Phi.  

    1:5-11)   

  (2) “ân điển”: Gr. τάρις [charis]  “sự ban cho” (Sv. 1Cô. 12:7) 
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1.  Phải luôn tỉnh thức để tránh xa mọi sự giảng dạy sai trật! 

“Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình.  

Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ  

về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.”  

(1Phi. 3:15) 

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e 

anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ,  

mất sự vững vàng của mình chăng.”  

(2Phi. 3:17) 



2. Phải chuyên tâm học biết Chúa và thực hành các ân 

tứ được ban!  

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta  

là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài,  

từ rày đến đời đời! Amen.”  

(2Phi. 3:18) 
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