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““
1166

AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  mmììnnhh  llàà  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  TThháánnhh  LLiinnhh  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm  ssaaoo??  
1177

VVíí  ccóó  aaii  pphháá  hhủủyy  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  pphháá  hhủủyy  hhọọ;;  vvìì  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthháánnhh,,  mmàà  cchhíínnhh  

aannhh  eemm  llàà  đđềềnn  tthhờờ”” (1Cô. 3:16-17; Sv. 1Cô. 6:19-20)  

 

 

 

 

 1. Sự hiện diện thường kỳ của Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc Nhân: Ngài 

thường trú trong thân thể họ (Sv. C. 16).  

  (1) “đền thờ”: Gr.      [naos]  “ngôi ngự” 

  (2) “Thánh Linh Đức Chúa Trời”: Gr.                [pneuma ho theos] 

 “Thánh Linh của Đức Chúa Trời” 

  (3) “ở trong”: Gr.       [oikeo]  “làm thành nhà ở”, “ở cùng” 

 

  ““VVàà  nnầầyy,,  TTaa  tthhưườờnngg  ởở  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế”” (Ma. 28:20b)  

 

 2. Vì vậy, Cơ Đốc Nhân phải hết lòng chăm chút cho thân thể mình như là 

chăm chút cho đền thờ của Đức Chúa Trời (Sv. C. 17a). 

  (1) “phá hủy”: Gr.        [phtheiro]  “làm thành ô uế”, “làm cho suy 

tàn” 

  (2) Khi nào Cơ Đốc Nhân mắc tội “phá hủy” đền thờ của Đức Chúa Trời? 

   ““
1155

AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssaaoo??  

VVậậyy  tthhìì  mmììnnhh  ccóó  nnêênn  llấấyy  cchhii  tthhểể  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  llààmm  tthhàànnhh  cchhii  tthhểể  

ccủủaa  đđiiếếmm  đđĩĩ  cchhăănngg??  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnààoo  nnỡỡ  vvậậyy!!  
1166

AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  

bbiiếếtt  nnggưườờii  nnààoo  kkếếtt  hhiiệệpp  vvớớii  đđiiếếmm  đđĩĩ,,  tthhìì  ttrrởở  nnêênn  mmộộtt  xxáácc  vvớớii  nnóó  ssaaoo??  VVìì  

ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  HHaaii  nnggưườờii  ssẽẽ  đđồồnngg  nnêênn  mmộộtt  tthhịịtt..  
1177

CCòònn  aaii  kkếếtt  hhiiệệpp  vvớớii  

CChhúúaa  tthhìì  ttrrởở  nnêênn  mmộộtt  ttáánnhh  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ccùùnngg  NNggààii..  
1188

HHããyy  ttrráánnhh  ssựự  ddââmm  

ddụụcc..  MMặặcc  ddầầuu  nnggưườờii  ttaa  pphhạạmm  ttộộii  ggìì,,  ttộộii  ấấyy  ccòònn  llàà  nnggooààii  tthhâânn  tthhểể;;  nnhhưưnngg  

kkẻẻ  bbuuôônngg  mmììnnhh  vvààoo  ssựự  ddââmm  ddụụcc,,  tthhìì  pphhạạmm  đđếếnn  cchhíínnhh  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh”” 

(1Cô. 6:15-18) 
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  (3) Hễ khi nào Cơ Đốc Nhân để cho thân thể mình vướng vào những sự 

làm suy tổn vinh hiển của Đức Chúa Trời thì mắc tội “phá hủy” đền thờ 

của Đức Chúa Trời! 

  

““VVìì  cchhưưnngg  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  cchhuuộộcc  bbằằnngg  ggiiáá  ccaaoo  rrồồii..  VVậậyy,,  hhããyy  llấấyy  tthhâânn  tthhểể  

mmììnnhh  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Cô. 16:20) 

 

 3. Và phải thường xuyên giữ cho đời sống mình được thánh và nhờ đó mà 

được tinh anh, đáng tôn trọng (Sv. C. 17b) 

  (1) “thánh”: Gr.       [hagios]  “được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời”, 

“tinh anh”, “đáng trọng” 

  (2) Cơ Đốc Nhân là người đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, họ 

phải là người tinh anh, đáng trọng… (Sv. Công. 9:13; Rô. 1:7; Hê. 

6:10; Khải. 5:8) 

   

““VVìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  gghhéétt  cchhíínnhh  tthhâânn  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  nnuuôôii  nnấấnngg  ssăănn  ssóócc  

nnóó  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  HHộộii  TThháánnhh”” (Êph. 5:29)  

 

 

 

 

 1. Đức Chúa Trời hiện diện cách thường kỳ trong thân thể của các Cơ Đốc 

Nhân! 

““AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  mmììnnhh  llàà  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  TThháánnhh  LLiinnhh  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm  ssaaoo??”” (1Cô. 3:16) 

 

 2. Cơ Đốc Nhân có phận sự dâng mình cho Đức Chúa Trời, họ không được 

phép làm bất cứ sự chi tác hại đến thân thể mình! 

““VVíí  ccóó  aaii  pphháá  hhủủyy  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  pphháá  hhủủyy  

hhọọ;;  vvìì  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthháánnhh,,  mmàà  cchhíínnhh  aannhh  eemm  llàà  đđềềnn  tthhờờ”” 

(1Cô. 3:17) 

 


