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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… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
1177

HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  vvìì  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  bbiiếếtt  ttrrưướớcc,,  vvậậyy  hhããyy  ggiiữữ  cchhoo  ccẩẩnn  tthhậậnn,,  

ee  aannhh  eemm  ccũũnngg  bbịị  ssựự  mmêê  hhooặặcc  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  áácc  ấấyy  ddẫẫnn  ddụụ,,    

mmấấtt  ssựự  vvữữnngg  vvàànngg  ccủủaa  mmììnnhh  cchhăănngg..    
1188

HHããyy  ttấấnn  ttớớii    

ttrroonngg  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  CChhúúaa  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa    

llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..  NNgguuyyềềnn  xxiinn  vviinnhh  hhiiểểnn  vvềề  nnơơii  NNggààii,,    

ttừừ  rrààyy  đđếếnn  đđờờii  đđờờii!!  AAmmeenn..””   

(2Phi. 3:17-18) 

 

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… 

 

Câu Gốc: 

  

““HHããyy  ttấấnn  ttớớii    

ttrroonngg  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  CChhúúaa  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa    

llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..  NNgguuyyềềnn  xxiinn  vviinnhh  hhiiểểnn  vvềề  nnơơii  NNggààii,,    

ttừừ  rrààyy  đđếếnn  đđờờii  đđờờii!!  AAmmeenn..””    

(2Phi. 3:18)   

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  

ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc”” 

(Êph. 4:14) 

 

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

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  vvìì  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  bbiiếếtt  ttrrưướớcc,,  vvậậyy  hhããyy  ggiiữữ  cchhoo  ccẩẩnn  tthhậậnn,,  

ee  aannhh  eemm  ccũũnngg  bbịị  ssựự  mmêê  hhooặặcc  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  áácc  ấấyy  ddẫẫnn  ddụụ,,  mmấấtt  ssựự  vvữữnngg  

vvàànngg  ccủủaa  mmììnnhh  cchhăănngg..”” (2Phi. 3:17) 

 



““SSỰỰ  TTHHÔÔNNGG  BBIIẾẾTT  TTRROONNGG  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC””  22  
 

  (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” 

  (3) “sự vững vàng”: Gr. στηριγμός [sterigmos]  “sự kiên lập” (Sv. 1Cô. 

15:58) 

 

 2. Phải tấn tới trong ân điển và sự thông biết Chúa cũng là một mệnh lệnh (C. 

18) 

““HHããyy  ttấấnn  ttớớii  ttrroonngg  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  CChhúúaa  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  

ttaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..  NNgguuyyềềnn  xxiinn  vviinnhh  hhiiểểnn  vvềề  nnơơii  NNggààii,,  ttừừ  rrààyy  đđếếnn  

đđờờii  đđờờii!!  AAmmeenn..”” (2Phi. 3:18)  

 

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

  (2) “ân điển”: Gr. τάρις [charis]  “sự ban cho” (Sv. 1Cô. 12:7) 

  (3) “sự thông biết”: Gr. γνῶσις [gnosis]  “sự hiểu biết” (Sv. 2Phi. 1:5-11) 

 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““NNhhưưnngg  hhããyy  ttôônn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa,,  llààmm  tthháánnhh  ttrroonngg  llòònngg  mmììnnhh..  HHããyy  tthhưườờnngg  

tthhưườờnngg  ssẵẵnn  ssàànngg  đđểể  ttrrảả  llờờii  mmọọii  kkẻẻ  hhỏỏii  llẽẽ  vvềề  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ssoonngg  pphhảảii  

hhiiềềnn  hhòòaa  vvàà  kkíínnhh  ssợợ..”” (1Phi. 3:15) 

 

 1. Phải luôn tỉnh thức để tránh xa mọi sự giảng dạy sai trật! 

 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  vvìì  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  bbiiếếtt  ttrrưướớcc,,  vvậậyy  hhããyy  ggiiữữ  cchhoo  ccẩẩnn  tthhậậnn,,  

ee  aannhh  eemm  ccũũnngg  bbịị  ssựự  mmêê  hhooặặcc  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  áácc  ấấyy  ddẫẫnn  ddụụ,,  mmấấtt  ssựự  vvữữnngg  

vvàànngg  ccủủaa  mmììnnhh  cchhăănngg..”” (2Phi. 3:17) 

 

 

 2. Phải chuyên tâm học biết Chúa và thực hành các ân tứ được ban! 

 

““HHããyy  ttấấnn  ttớớii  ttrroonngg  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  CChhúúaa  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  

ttaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..  NNgguuyyềềnn  xxiinn  vviinnhh  hhiiểểnn  vvềề  nnơơii  NNggààii,,  ttừừ  rrààyy  đđếếnn  

đđờờii  đđờờii!!  AAmmeenn..”” (2Phi. 3:18) 

 

 

 


