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““
11
VVậậyy,,  ttrrưướớcc  hhếếtt  mmọọii  ssựự  ttaa  ddặặnn  rrằằnngg,,  pphhảảii  kkhhẩẩnn  nngguuyyệệnn,,  ccầầuu  xxiinn,,  kkêêuu  vvaann,,  ttạạ  ơơnn  cchhoo  

mmọọii  nnggưườờii,,  
22
cchhoo  ccáácc  vvuuaa,,  cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  bbậậcc  ccầầmm  qquuyyềềnn,,  đđểể  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  llấấyy  

đđiiềềuu  nnhhâânn  đđứứcc  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt  mmàà  ởở  đđờờii  cchhoo  bbììnnhh  ttịịnnhh  yyêênn  ổổnn..  
33
ẤẤyy  llàà  mmộộtt  ssựự  llàànnhh  vvàà  

đđẹẹpp  mmắắtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  
44
NNggààii  mmuuốốnn  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii  đđưượợcc  

ccứứuu  rrỗỗii  vvàà  hhiiểểuu  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt..  
55
VVìì  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐấấnngg  

TTrruunngg  BBảảoo  ởở  ggiiữữaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  llooààii  nnggưườờii,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  

NNggưườờii;;  
66
NNggààii  đđãã  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  llààmm  ggiiáá  cchhuuộộcc  mmọọii  nnggưườờii..  ẤẤyy  llàà  llờờii  cchhứứnngg  

đđãã  llààmm  đđúúnngg  kkỳỳ  
77
((ttaa  nnóóii  tthhậậtt,,  kkhhôônngg  nnóóii  ddốốii)),,  vvìì  llờờii  cchhứứnngg  ấấyy,,  ttaa  đđãã  đđưượợcc  ccửử  llààmm  

TThhầầyy  GGiiảảnngg,,  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  GGiiááoo  SSưư  cchhoo  DDâânn  NNggooạạii,,  đđểể  ddạạyy  hhọọ  vvềề  đđứứcc  ttiinn  vvàà  vvềề  llẽẽ  

tthhậậtt”” (1Ti. 2:1-7)  

 

 

 

 

 1. Theo thánh ý của Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện là hình thức bày tỏ tập trung 

nhất (Sv. C. 1-3).  

  (1) “trước hết”: Gr.        [proton]  “chính yếu”, “nguyên tắc chính” 

  (2) “khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn”… 

    “khẩn nguyện”: Gr.        [deesis]  “nguyện vọng thiết tha” 

    “cầu xin”: Gr.          [proseuche]  “sự cầu nguyện”, “sự 

bày tỏ đối với Đức Chúa Trời” 

    “kêu van”: Gr.          [enteuxis]  “sự cầu thay” 

    “tạ ơn”: Gr.            [eucharistia]  “việc bày tỏ lòng biết ơn” 

  (3) “cho mọi người”: Gr.     [pas]  “từng người” 

  (4) “sự lành”: Gr.           [apodektos]  “đẹp ý Đức Chúa Trời” 

 

““
1166

HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  mmããii  mmããii,,  
1177

ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii,,  
1188

pphhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  

pphhảảii  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa;;  vvìì  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  llàà  nnhhưư  vvậậyy”” (1Tê. 5:16-18) 

 

 2. Theo thánh ý của Đức Chúa Trời, mọi sự bày tỏ đều phải được qui chiếu vào 

sự cứu rỗi và lẽ thật của Ngài trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. C. 4-

5). 

  (1) “được cứu rỗi”: Gr.      [sozo]  “được giải thoát khỏi sự ô tội và án 

tội” 
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  (2) “hiểu biết lẽ thật”: Gr.                   [epignosis aletheia]  “hiểu 

biết về qui chuẩn của Đức Chúa Trời” 

  (3) “Đấng Trung Bảo”: Gr.         [mesites]  “người trung gian” 

 

““CChhẳẳnngg  ccóó  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  nnààoo  kkhháácc;;  vvìì  ởở  ddưướớii  ttrrờờii,,  cchhẳẳnngg  ccóó  ddaannhh  

nnààoo  kkhháácc  bbaann  cchhoo  llooààii  nnggưườờii,,  đđểể  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  nnhhờờ  đđóó  mmàà  đđưượợcc  ccứứuu”” (Công. 

4:12) 

 

 3. Về sự bày tỏ hiệp nhất, tất cả vấn đề đều ở đức tin và lẽ thật (Sv. C. 6-7) 

  (1) “đức tin”: Gr.        [pistis]  “sự hiểu biết, tin quyết, và kỳ vọng” 

  (2) “lẽ thật”: Gr.         [aletheia]  “qui chuẩn của Đức Chúa Trời” 

 

““VVảả,,  kkhhôônngg  ccóó  đđứứcc  ttiinn,,  tthhìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  tthhếế  nnààoo  ởở  cchhoo  đđẹẹpp  ýý  NNggààii;;  vvìì  kkẻẻ  đđếếnn  

ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphhảảii  ttiinn  rrằằnngg  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  NNggààii  llàà  ĐĐấấnngg  hhaayy  

tthhưưởởnngg  cchhoo  kkẻẻ  ttììmm  kkiiếếmm  NNggààii”” (Hê. 11:6) 

““
44
CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  tthhâânn  tthhểể,,  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh,,  nnhhưư  aannhh  eemm  bbởởii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmììnnhh  đđãã  

đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  mmộộtt  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  mmàà  tthhôôii;;  
55
cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  CChhúúaa,,  mmộộtt  đđứứcc  ttiinn,,  mmộộtt  

pphhéépp  bbááppttêêmm;;  
66
cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  mmộộtt  CChhaa  ccủủaa  mmọọii  nnggưườờii,,  NNggààii  

llàà  ttrrêênn  ccảả  mmọọii  nnggưườờii,,  ggiiữữaa  mmọọii  nnggưườờii  vvàà  ởở  ttrroonngg  mmọọii  nnggưườờii”” (Êph. 4:4-6) 

 

 

 

 

 1. Chỉ có sự cầu nguyện bởi đức tin và theo lẽ thật mới là sự bày tỏ hiệp nhất và 

duy nhất đẹp ý Đức Chúa Trời! 

““
11
VVậậyy,,  ttrrưướớcc  hhếếtt  mmọọii  ssựự  ttaa  ddặặnn  rrằằnngg,,  pphhảảii  kkhhẩẩnn  nngguuyyệệnn,,  ccầầuu  xxiinn,,  kkêêuu  vvaann,,  ttạạ  

ơơnn  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii,,  
22
cchhoo  ccáácc  vvuuaa,,  cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  bbậậcc  ccầầmm  qquuyyềềnn,,  đđểể  cchhúúnngg  

ttaa  đđưượợcc  llấấyy  đđiiềềuu  nnhhâânn  đđứứcc  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt  mmàà  ởở  đđờờii  cchhoo  bbììnnhh  ttịịnnhh  yyêênn  ổổnn..  
33
ẤẤyy  llàà  

mmộộtt  ssựự  llàànnhh  vvàà  đđẹẹpp  mmắắtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa”” (1Ti. 2:1-4) 

 

 2. Lẽ thật chứ không phải là chuyện huyễn! 

    ““NNggààii  mmuuốốnn  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii  đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii  vvàà  hhiiểểuu  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt”” (1Ti. 2:4) 

 

 3. Đức tin chứ không phải là kinh nghiệm! 

““
66
NNggààii  đđãã  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  llààmm  ggiiáá  cchhuuộộcc  mmọọii  nnggưườờii..  ẤẤyy  llàà  llờờii  cchhứứnngg  đđãã  

llààmm  đđúúnngg  kkỳỳ  
77
((ttaa  nnóóii  tthhậậtt,,  kkhhôônngg  nnóóii  ddốốii)),,  vvìì  llờờii  cchhứứnngg  ấấyy,,  ttaa  đđãã  đđưượợcc  ccửử  llààmm  

TThhầầyy  GGiiảảnngg,,  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  GGiiááoo  SSưư  cchhoo  DDâânn  NNggooạạii,,  đđểể  ddạạyy  hhọọ  vvềề  đđứứcc  ttiinn  vvàà  

vvềề  llẽẽ  tthhậậtt”” (1Ti. 2:6-7) 

 


