
 

HHÃÃYY  VVÙÙNNGG  DDẬẬYY  KKHHỎỎII  TTỘỘII  LLỖỖII  
(Kinh Thánh: Xa. 3:1-5) 

 
““NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  đđáámm  

nnggưườờii  cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii”” (Êph. 5:14) 

 
 
 
“Một tín hữu là một người được xưng công nghĩa nhưng cũng 
đồng thời là một tội nhân (Simul Iustus Et Peccator - Same 
Time Just And Sinner)”. Đây là sự tuyên bố có vẻ ngược đời của 
Martin Luther để giải thích rằng Cơ Đốc Nhân có sự xưng nghĩa 
địa vị hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời thể theo công nghiệp 
cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus, nhưng đồng thời Cơ Đốc Nhân 
cũng sống trong sự vương vấn với tội lỗi căn cứ theo các vi 
phạm không thể tránh khỏi của mình. Thật ra tư tưởng này của 
Martin Luther phản ánh trung thực giáo lý Kinh Thánh về tiến 
trình nên thánh của Cơ Đốc Nhân; khích lệ Cơ Đốc Nhân về sự 
bền đỗ theo Chúa; sống gắn bó, vâng phục Chúa; thăng tiến đời 
sống công nghĩa thực hành... Xa. 3:1-5 là một trong các cơ sở 
Kinh Thánh của giáo lý ấy. 
 
 

A. VỀ NHÂN VẬT, BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA 

I. Giêhôsua  

Giêhôsua là con trai của Giêhôxađác, Thầy Tế Lễ trong 
thời kỳ lưu đày ở Babylôn (1Sử. 6:14-15; Aghê 1:1, 12, 14; 
2:2, 4; Xa. 6:11). Giêhôsua cũng còn được gọi là Giêsua, là 
Thầy Tế Lễ đã cùng Xôrôbabên từ Babylôn trở về 
Giêrusalem để tái thiết Đền Thờ (Exr. 2:2; Nê. 7:7; 12:1). 
Giêhôsua là một trong những người đã xây lại Bàn Thờ 
cho Đức Giêhôva (Exr. 3:2), trợ giúp Xôrôbabên xây lại 
Đền Thờ (Exr. 3; 4:1-6; 5; Aghê 1:1, 12-14; 2:2), cùng đấu 
tranh chống lại những người muốn phá hoại việc tái thiết 
này (Exr. 4:1-3; 5:1-2). Thầy Tế Lễ Cả Giêhôsua là biểu 
tượng của sự phục hồi Ysơraên (Xa. 3; 6:9-15). Giêhôsua 
tiêu biểu cho cả dân tộc, mà theo Xuất. 19:6 là “một nước 
Thầy Tế Lễ”. Các khải tượng về đêm mà Đức Chúa Trời 
ban cho Xachari đều có liên quan đến sự tồn vong của 
Giêrusalem hiện tại và tương lai. Tội của cả dân tộc 
Ysơraên đã đem lại cho Satan cái cớ để cáo kiện, mà ở đây 
được biểu hiệu bằng “áo bẩn”. Nhà Tiên Tri được cho thấy 

về Thầy Tế Lễ Cả Giêhôsua đang mặc áo bẩn, “bẩn” (Heb. 
so’im) được dùng với một từ liệu mạnh nhất trong ngôn 
ngữ Hêbơrơ để diễn đạt sự bẩn thỉu.  “Bẩn” tượng trưng 
cho tội lỗi, đây không phải là tội lỗi của riêng Giêhôsua mà 
là của cả Ysơraên. Đứng trước Thiên Sứ của Đức Giêhôva 
(3:1-3) và sự kiện cáo của Satan, Giêhôsua đã được ban 
cho sự tha tội và áo sạch để mặc. Kế đến, Thầy Tế Lễ Cả 
và dân Giuđa được hứa về Đấng Mêsia hầu đến, Chồi 
Mống, để cất bỏ tội lỗi của cả Ysơraên (3: 4-10). Khải 
tượng này vừa an ủi vừa mời gọi Dân Sự Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời thanh tẩy cho Dân Sự hầu cho họ có thể 
tôn qui vinh hiển về Ngài. Chính Đức Chúa Trời là Đấng 
ban quyền năng phong phú để hoàn thiện Đền Thờ của 
Ngài (ngày nay chính là đời sống người tín hữu, 1Cô. 
6:19), nhờ đó Dân Thánh có thể phản ánh được các thuộc 
tính Thiên Thượng của Ngài ngay giữa đời ác này.  

II. Thiên Sứ Đức Giêhôva  

“Thiên Sứ Đức Giêhôva” là một từ liệu xuất hiện trong 
Kinh Thánh Cựu Ước khoảng 54 lần. Nhiều học giả Kinh 
Thánh tin rằng đây là một cách để chỉ về sự thần hiện của 
chính Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Jêsus trong trạng thái 
tiền nhập thể của Ngài (Vd. Xuất. 3:2; Quan. 2:1). Các từ 
liệu như “Thiên Sứ” (Công. 7:30, 35 Sv. Xuất. 3:2), “Thiên 
Sứ Ta” (Xuất. 23:20-23; 32:34); “Thiên Sứ Đức Chúa Trời” 
(Xuất. 14:19; Quan. 13:6; 2Sa. 14:17, 20), “Thiên Sứ Trước 
Mặt Ngài” (Ês. 63:9) là những từ liệu có cách sử dụng 
tương đương với từ liệu “Thiên Sứ Đức Giêhôva” trong 
Kinh Thánh. 

III. Xachari   

Xachari là Nhà Tiên Tri, con trai của Barachi, cháu của 
Yđô (Xa. 1:1), cũng là người cùng trở về Giêrusalem với 
Xôrôbabên, là người đồng thời với Aghê. Xachari thường 
được gọi là “Nhà Tiên Tri của hy vọng”. Khi còn trẻ, Nhà 
Tiên Tri này đã ủng hộ cho các sự thúc giục của Aghê để 
dẫn đến việc những người bị lưu đày từ Babylôn trở lại 
Giêrusalem vào khoảng các năm 539-538 TC. để thực hiện 
và hoàn thành việc tái thiết Đền Thờ vào khoảng năm 520 
TC.  

IV. Sách Xachari   

Sách Xachari  chứa đựng một loạt các khải tượng hấp dẫn, 
chuyển tải các Lẽ Thật thuộc linh thiết yếu (Xa. 1:7-8:32) và 

là một bức tranh tiên minh cho các sự kiện tương lai khi sự 
đắc thắng tối hậu của Đức Chúa Trời đến (Xa. 9:1-14:21). 
Những chương cuối của Sách Xachari  đã có tác dụng khích 
lệ cao độ đối với cộng đồng Do Thái giữa lúc họ trăn trở với 
sự suy sụp kinh tế và sự vây hãm của các kẻ thù chung 
quanh. Đối với chúng ta ngày nay, khi đọc các chương sách 
này và suy nghiệm về sự đắc thắng chắc chắn sẽ đến trong 
tương lai của Đức Chúa Trời đối với Ác Giả chúng ta sẽ 
được thêm sức để hoàn thiện bản thân, sống tôn qui cho sự 
vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

Hai luận đề chính trong Sách Xachari đều đầy khích lệ đối 
với Cơ Đốc Nhân. Thứ nhất, Sách Tiểu Tiên Tri này chứa 
nhiều sự hàm ý về Đức Chúa Jêsus. Các sự đề cập đến 
Đấng Mêsia trong Sách nói nhiều về sự khiêm nhường, hạ 
mình của Đức Chúa Jêsus (Xa. 6:12), mô tả về việc Giuđa 
Íchcariốt phản Ngài (Xa. 11:12-13), về Thần Tính của Ngài 
(Xa. 3:4; 13:7), Chức Thầy Tế Lễ của Ngài (Xa. 6:13), 
Chức Vua của Ngài (Xa. 6:13; 9:9; 14:9, 16). Sách Xachari  
cũng còn nói về việc Đấng Mêsia phải chịu sự đánh hạ của 
Đức Chúa Trời (Xa. 13:7), về Sự Tái Lâm của Ngài (Xa. 
14:4), sự trị vì vinh hiển của Ngài (Xa. 9:10, 14), và về việc 
Ngài thiết lập nền hòa bình vĩnh cửu trên thế giới (Xa. 9:9-
10; Sv. 3:10). Đây chính là những điều mà chúng ta cũng 
thường xuyên học được trong các Sách Cựu Ước khác về 
Cứu Chúa của chúng ta.  

Luận đề chính thứ hai của Sách Xachari  khích lệ Cơ Đốc 
Nhân ngày nay là về Mạt Thế (Thời Kỳ Cuối Cùng). Phần 
cuối của Sách mô tả về sự vây hãm ngặt nghèo đối với 
Giêrusalem (Xa. 12:1-3; 14:1-2). Trong sự mô tả ấy, kẻ thù 
tạm thời thắng lợi (C. 2) nhưng Giêrusalem được chính Đức 
Chúa Trời bảo vệ (C. 3-4). Đức Chúa Trời sẽ thân chinh can 
thiệp để tiêu diệt kẻ thù (Xa. 12:9; 14:3). Sự can thiệp trực 
tiếp của Đức Chúa Trời khiến tạo nên những thay đổi hết 
sức sâu sắc đối với Đất Thánh (Giêrusalem, Xa. 14: 4-5), 
khởi đầu cho Thời Kỳ Cứu Thế (Xa. 14:16-19) để rồi cuối 
cùng Giêrusalem và Dân Sự của Đức Chúa Trời sẽ được 
nên thánh trọn vẹn. 

B. ÁP DỤNG 

I. Chức Phận Của Chúng Ta 

Dưới Định Kỳ Tân Ước, chức phận Thầy Tế Lễ thuộc về 
mỗi Cơ Đốc Nhân. Đời sống nên thánh thường xuyên trở 



 

thành của tế lễ phải có và phải được dâng lên Đức Chúa 
Trời:  

““AAnnhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  nnhhàà  tthhiiêênngg  

lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  tthháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  ccủủaa  llễễ  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  

nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 
(1Phi. 2:5). 

““AAnnhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  

nnhhàà  VVuuaa,,  llàà  ddâânn  tthháánnhh,,  llàà  ddâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  đđứứcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  

eemm  rraa  kkhhỏỏii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  

NNggààii”” (1Phi. 2:9). 

““
11
VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  

tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg  pphhảảii  

llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..  
22
ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  

hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  

mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  

tthhểể  nnààoo”” (Rô. 12:1-2). 

Chết cho Đức Chúa Trời là một điều khó, nhưng sống cho 
Đức Chúa Trời mới là điều khó nhất. Phận sự đích thực 
của Cơ Đốc Nhân là sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa 
Trời. Trong khuôn khổ ấy, họ phải tìm kiếm ““NNưướớcc  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  NNggààii”” mỗi ngày và càng 
ngày càng tích cực hơn. Cơ Đốc Nhân được kêu gọi sống 
phản ánh các thuộc tính của Đức Chúa Trời, không được 
sống theo sự đòi hỏi ích kỷ: 

““
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AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llàà  ĐĐềềnn  TThhờờ  

ccủủaa  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđaanngg  nnggựự  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  llàà  ĐĐấấnngg  mmàà  

aannhh  eemm  đđãã  nnhhậậnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  pphhảảii  

tthhuuộộcc  vvềề  cchhíínnhh  mmììnnhh  ssaaoo??  
22
VVìì  cchhưưnngg  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  cchhuuộộcc  

bbằằnngg  ggiiáá  ccaaoo  rrồồii..  VVậậyy,,  hhããyy  llấấyy  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  ((11CCôô..  66::1199--2200)). 

““MMọọii  ssựự  ttôôii  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ccóó  

íícchh;;  mmọọii  ssựự  ttôôii  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  đđểể  ssựự  ggìì  bbắắtt  pphhụụcc  

đđưượợcc  ttôôii”” (1Cô. 6:12). 

““MMọọii  ssựự  đđềềuu  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ccóó  

íícchh;;  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ccóó  pphhéépp  llààmm,,  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  mmọọii  ssựự  đđềềuu  

llààmm  ggưươơnngg  ttốốtt”” (1Cô. 10:23). 

““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  

hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm”” (1Cô. 10:31). 

II. Thân Phận Của Chúng Ta 

Khải tượng của Xachari về Thầy Tế Lễ Giêhôsua ““đđưươơnngg  

đđứứnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  TThhiiêênn  SSứứ  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  vvàà  SSaattaann  đđứứnngg  bbêênn  

hhữữuu  nnggưườờii  đđặặnngg  đđốốii  đđịịcchh  nnggưườờii”” (3:1) là một bức tranh về 
sự kiện cáo không ngớt của Ma Quỉ nhằm làm mất thể diện 
cũng như lòng sốt sắng thờ phượng và hầu việc Đức Chúa 
Trời của Dân Sự Ngài. 

Giêhôsua được thấy trong khải tượng này đang ““mmặặcc  ááoo  

bbẩẩnn”” (3:3) dầu rằng đang ở trong địa vị Thầy Tế Lễ Cả 
(3:1) giữa vòng Dân Sót được trở về Giêrusalem sau thời 
kỳ lưu đày ở Babylôn. Khải tượng này nhắc cho chúng ta 
nhớ rằng Satan là kẻ kiện cáo không biết mệt mỏi của Dân 
Sự của Đức Chúa Trời. Satan đang không ngớt kiện cáo 
với Đức Chúa Trời về chức phận Thầy Tế Lễ của Cơ Đốc 
Nhân của chúng ta. Đời sống của chúng ta lắm khi bị vấy 
bẩn hiển nhiên. Mỗi khi chúng ta phạm tội là một lần 
chúng ta đá phản vào lưới nhà, tặng không cho Satan một 
bàn thua, và đời sống của chúng ta trở nên thiếu xứng đáng 
để làm một tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời…. Liệu 
chúng ta có thể cố gắng để tự hoàn thiện mình được 
không? Câu trả lời đúng cho vấn đề này là “không”, nhưng 
sự đắc thắng đã được định cho chúng ta bởi ơn Đức Chúa 
Trời: 

““
1188

VVảả,,  ttôôii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  llàànnhh  cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  ttôôii  đđââuu,,  nngghhĩĩaa  llàà  

ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt  ttôôii,,  bbởởii  ttôôii  ccóó  ýý  mmuuốốnn  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh,,  nnhhưưnngg  

kkhhôônngg  ccóó  qquuyyềềnn  llààmm  ttrrọọnn;;  
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vvìì  ttôôii  kkhhôônngg  llààmm  đđiiềềuu  llàànnhh  

mmììnnhh  mmuuốốnn,,  nnhhưưnngg  llààmm  đđiiềềuu  ddữữ  mmììnnhh  kkhhôônngg  mmuuốốnn..  
2200

VVíí  

bbằằnngg  ttôôii  llààmm  đđiiềềuu  mmììnnhh  kkhhôônngg  mmuuốốnn,,  ấấyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  

llààmm  đđiiềềuu  đđóó  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  llàà  ttộộii  llỗỗii  ởở  ttrroonngg  ttôôii  vvậậyy……  
2244

KKhhốốnn  

nnạạnn  cchhoo  ttôôii!!  AAii  ssẽẽ  ccứứuu  ttôôii  tthhooáátt  kkhhỏỏii  tthhâânn  tthhểể  hhaayy  cchhếếtt  nnầầyy??  
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CCảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  

CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa!!”” (Rô. 7:18-20; 24-25). 

““NNhhữữnngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  nnààoo  qquuáá  

ssứứcc  llooààii  nnggưườờii..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn,,  NNggààii  cchhẳẳnngg  hhềề  

cchhoo  aannhh  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  qquuáá  ssứứcc  mmììnnhh  đđââuu;;  nnhhưưnngg  ttrroonngg  ssựự  ccáámm  

ddỗỗ,,  NNggààii  ccũũnngg  mmởở  đđàànngg  cchhoo  rraa  kkhhỏỏii,,  đđểể  aannhh  eemm  ccóó  tthhểể  cchhịịuu  

đđưượợcc”” (1Cô. 10:13). 

““
11
HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  mmọọnn,,  ttaa  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  

nnầầyy,,  hhầầuu  cchhoo  ccáácc  ccoonn  kkhhỏỏii  pphhạạmm  ttộộii..  NNếếuu  ccóó  aaii  pphhạạmm  ttộộii,,  tthhìì  

cchhúúnngg  ttaa  ccóó  ĐĐấấnngg  ccầầuu  tthhaayy  ởở  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa,,  llàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CCôônngg  BBììnnhh..  
22
ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  

llààmm  ccủủaa  llễễ  cchhuuộộcc  ttộộii  llỗỗii  cchhúúnngg  ttaa,,  kkhhôônngg  nnhhữữnngg  vvìì  ttộộii  llỗỗii  

cchhúúnngg  ttaa  tthhôôii  đđââuu,,  mmàà  ccũũnngg  vvìì  ttộộii  llỗỗii  ccảả  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa”” (1Gi. 
1:1-2). 

III. Định Phận Của Chúng Ta 

Phần việc của Cơ Đốc Nhân là phải bền đỗ trong đời sống 
nên thánh của mình nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời 
vì ““ttôôii  llààmm  đđưượợcc  mmọọii  ssựự  nnhhờờ  ĐĐấấnngg  bbaann  tthhêêmm  ssứứcc  cchhoo  ttôôii”” 
(1Cô. 10:23). Nhiên hậu, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và bảo 
tồn các thánh đồ của Ngài trước sự cáo kiện, công kích của 
Satan và các kẻ thù thuộc linh: 

““
22
ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa    pphháánn  ccùùnngg  SSaattaann  rrằằnngg  ::  HHỡỡii  SSaattaann,,  

nngguuyyềềnn  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  qquuởở  ttrráácchh  nnggưươơii;;  nngguuyyềềnn  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  kkéénn  cchhọọnn  GGiiêêrruussaalleemm  qquuởở  ttrráácchh  

nnggưươơii..  CChhớớ  tthhìì  nnầầyy  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccááii  đđóómm  đđãã  kkééoo  rraa  ttừừ  llửửaa  

ssaaoo??......  
44
TThhiiêênn  SSứứ  ccấấtt  ttiiếếnngg  nnóóii  ccùùnngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđứứnngg  ttrrưướớcc  

mmặặtt  mmììnnhh  rrằằnngg::  HHããyy  llộộtt  bbỏỏ  nnhhữữnngg  ááoo  bbẩẩnn  kkhhỏỏii  nnóó..  LLạạii  nnóóii  

ccùùnngg  GGiiêêhhôôssuuaa  rrằằnngg::  HHããyy  nnhhììnn  xxeemm,,  TTaa  đđãã  bbỏỏ  ssựự  ggiiaann  áácc  

kkhhỏỏii  nnggưươơii,,  vvàà  TTaa  ssẽẽ  mmặặcc  ááoo  đđẹẹpp  cchhoo  nnggưươơii..  
55
TTaa  bbèènn  nnóóii  

rrằằnngg::  KKhháá  đđộộii  mmũũ  ssạạcchh  ttrrêênn  đđầầuu  nnggưườờii..  TThhìì  nnggưườờii  ttaa  đđộộii  

ttrrêênn  đđầầuu  nnggưườờii  mmộộtt  ccááii  mmũũ  ssạạcchh,,  đđooạạnn  mmặặcc  ááoo  xxốốnngg  cchhoo  

nnggưườờii;;  TThhiiêênn  SSứứ  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  đđưươơnngg  đđứứnngg  đđóó”” (Xa. 
3:2, 4-5). 

 

““CCááii  đđóómm  đđãã  kkééoo  rraa  ttừừ  llửửaa……”” (C. 2), Cơ Đốc Nhân là Cơ Đốc 
Nhân của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có chương trình và 
phương thức bảo vệ, bảo tồn Cơ Đốc Nhân: 

““
3333

AAii  ssẽẽ  kkiiệệnn  kkẻẻ  llựựaa  cchhọọnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii??  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

llàà  ĐĐấấnngg  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy..  
3344

AAii  ssẽẽ  llêênn  áánn  hhọọ  ưư??  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  cchhếếtt,,  vvàà  ccũũnngg  đđãã  ssốốnngg  llạạii  nnữữaa,,  

NNggààii  đđaanngg  nnggựự  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccầầuu  nngguuyyệệnn  tthhếế  cchhoo  

cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 8:33-34). 

Cơ Đốc Nhân, nếu quả thực là Cơ Đốc Nhân, phải biết thức dậy, 
vùng dậy khỏi tội lỗi của mình để sống cho sự vinh hiển của 
Đức Chúa Trời! 

““NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  đđáámm  nnggưườờii  

cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii”” (Êph. 5:14). 

 


