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 “Phải sống đời sống sạch tội không có nghĩa là sống mà không bao giờ mắc tội” 

 

Kinh Thánh: 

  

““
88
VVíí  bbằằnngg  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  mmììnnhh  kkhhôônngg  ccóó  ttộộii  cchhii  hhếếtt,,    

ấấyy  llàà  cchhíínnhh  cchhúúnngg  ttaa  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh,,  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  kkhhôônngg  ởở  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa..    
99
CCòònn  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh    

đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc..””  

(1Gi. 1:8-9; Sv. 1Gi. 1:5-10) 

 

“Mà là có sự nhận thức nhạy bén về thực trạng của đời sống cá nhân  

để xử lý vấn đề tội lỗi cho hợp Kinh Thánh.” 

 

Câu Gốc: 

  

““CCòònn  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh    

đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc..””    

(1Gi. 1:9)   

 

  

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““VVíí  bbằằnngg  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  mmììnnhh  đđưượợcc  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  NNggààii,,  mmàà  ccòònn  đđii  ttrroonngg  ssựự  ttốốii  

ttăămm,,  ấấyy  llàà  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  ddốốii  vvàà  kkhhôônngg  llààmm  tthheeoo  llẽẽ  tthhậậtt..”” (1Gi. 1:6)  

 

 1. Cơ Đốc Nhân phải biết nhìn nhận thực trạng vướng tội của mình (C. 8) 

““VVíí  bbằằnngg  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  mmììnnhh  kkhhôônngg  ccóó  ttộộii  cchhii  hhếếtt,,  ấấyy  llàà  cchhíínnhh  cchhúúnngg  ttaa  llừừaa  ddốốii  

mmììnnhh,,  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  kkhhôônngg  ởở  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa..”” (1Gi. 1:8) 

  (1) “tội”: Gr. ἁμαρηία [hamartia]  “không đạt chuẩn” 

  (2) “lừa dối”: Gr. πλανάω [planao]  “làm cho sai trật” 

  (3) “lẽ thật”: Gr. ἀλήθεια [aletheia]  “điều đúng theo sự nhìn nhận của Đức 

Chúa Trời” 

 

 2. Và phải biết cầu xin sự tha thứ từ Đức Chúa Trời cách hợp Kinh Thánh (C. 9) 

““CCòònn  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh    
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đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc..”” (1Gi. 

1:9) 

  (1) “xưng tội”: Gr. ὁμολογέω [homologeo]  “nhìn nhận” 

  (2) “thành tín”: Gr. πιζηός [pistos]  “đáng tin cậy” 

  (3) “công bình”: Gr. δίκαιος [dikaios]  “công nghĩa” 

  (4) “tha”: Gr. ἀθίημι [aphiemi]  “gạt bỏ” 

  (5) “làm cho sạch”: Gr. καθαρίζω [katharizo]  “thanh tẩy” 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““AAii  ởở  ttrroonngg  NNggààii  tthhìì  kkhhôônngg  pphhạạmm  ttộộii;;  ccòònn  aaii  pphhạạmm  ttộộii,,  tthhìì  cchhẳẳnngg  ttừừnngg  tthhấấyy  NNggààii  

vvàà  cchhẳẳnngg  ttừừnngg  bbiiếếtt  NNggààii..”” (1Gi. 3:6)  

 

 1. Phải thường xuyên nhạy bén đối với sự ăn năn tội của bản thân cách hợp 

Kinh Thánh. 

 

““VVíí  bbằằnngg  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  mmììnnhh  kkhhôônngg  ccóó  ttộộii  cchhii  hhếếtt,,  ấấyy  llàà  cchhíínnhh  cchhúúnngg  ttaa  llừừaa  ddốốii  

mmììnnhh,,  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  kkhhôônngg  ởở  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa..”” (1Gi. 1:8) 

 

 

 2. Phải thường xuyên có kỹ năng xử lý tội của bản thân cách hợp Kinh Thánh. 

 

““CCòònn  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh    

đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc..”” (1Gi. 

1:9) 

 

 


