“ 32Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. 33Vả, Đức Chúa Trời
chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình” (1Cô. 14:32-33; Sv.
14:26-33)

1.

Sự chuẩn mực là thiên định…
(1) Sự chuẩn mực là một yêu cầu của mọi sự khải thị trong và qua Kinh
Thánh (Sv. 1Cô. 1:1-3)
(2) Sự chuẩn mực là một yêu cầu của mọi mệnh lệnh trong và qua Hội
Thánh (Sv. 1Cô. 4:17; 7:17)
(3) Sự chuẩn mực là một yêu cầu đối với mọi Cơ Đốc Nhân (Sv. 1Cô.
11:16; 14:36)

2.

Chuẩn mực cho đời sống thờ phượng là sự suy phục… (1Cô. 14:32)
(1) “tâm thần”: Gr.
[pneuma]  “linh, năng lực tương giao với
Đức Chúa Trời”
(2) “suy phục”: Gr.
[hupotasso]  “ở dưới, thuộc dưới sự điều
khiển”
(3) “đấng tiên tri”: Gr.
[prophetes]  “người phát ngôn của Đức
Chúa Trời”

3.

Chuẩn mực cho đời sống thờ phượng là sự trật tự… (1Cô. 14:33a)
(1) “sự loạn lạc”: Gr.
[akatastasia]  “sự lộn lạo”
(2) Sự rối loạn luôn là đặc trưng gắn liền với sự sa bại và điều ác! (Sv.
Sáng. 11:1-9; Gal. 1:6-8; Gia. 3:16)
“Thôi! Chúng Ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho
họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia” (Sáng.
11:7; Sv. 1-9)
“Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh
em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ” (Gal. 1:7; Sv. 1:6-8)
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“Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn
lạo và đủ mọi thứ ác” (Gia. 3:16)
4.

Chuẩn mực cho đời sống thờ phượng là sự an tịnh… (1Cô. 14:33b)
(1) “sự hòa bình”: Gr.
[eirene]  “sự an tịnh”
(2) Sự an tịnh là một mỹ đức xuất phát từ Đức Chúa Trời!
“Cầu xin Đức Giêhôva đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!”
(Dân. 6:26)

1.

Phải có sự suy phục Đức Chúa Trời mới đạt được chuẩn mực thờ phượng
Ngài!
“Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (1Cô. 14:32)

2.

Không bao giờ có sự hiện của Đức Chúa Trời trong sự rối loạn hay hỗn loạn!
“Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa
bình” (1Cô. 14:33)
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