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CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI 

 Kinh thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 

Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:9  Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà 

vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng 

đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. 

Mục đích: 2 Ti-mô-thê 4:7  Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. 

 

I. HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, 

Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin 

ân điển (Ơn) và sự bình an ban cho anh em!  

1. Hội:  trong Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Jesus Christ 

2. Ân điền: Giăng1:17  còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 

Ê-phê-sô 1:6  để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không 

trong Con yêu dấu của Ngài! 

3. Bình an: Êsai 9:6  Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi 

Đa -vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công 

bình, từ nay cho đến đời đời.  Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! 

 

II. CÁCH SỐNG CỦA NGƢỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI 

1 Tê-sa 1:2  Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi 

cầu nguyện; (Philê 1:4 Tôi cảm tạ  Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện) 

1. Hằng tạ ơn Đức Chúa Trời về ngƣời khác:1 Ti-mô-thê 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn 

rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn  cho mọi ngƣời. 

2 Tê-sa-lô-ni-ca1:3  Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ  Đức Chúa Trời luôn luôn; 

điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết 

thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm 

1 Tê-sa- 5:18  Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức 

Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 

1 Sử-ký 23:30  Mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-

hô-va; 
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2. Đời sống cầu thay: Ê-phê-sô1:16  thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi,thường nhắc đến anh 

em trong khi cầu nguyện.  

3. Đời sống thực tế:  1 Tê-sa1:3 vì trƣớc mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về  

công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thƣơng anh em, sự bền đổ về sự trông cậy 

của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.  

a. Công việc của đức tin:  Rô-ma 1:17 Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình 

của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công 

bình sẽ sống bởi đức tin.  

Hê-bơ-rơ 10:38  Người công bình của ta sẽ cậy đức tin  mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta 

chẳng lấy làm đẹp chút nào (Ha-ba-cúc 2:4) 

Gia-cơ 2:14  Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? 

Đức tin đó cứu người ấy được chăng? 15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, 

thiếu của ăn uống hằng ngày, 16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, 

hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì 

chăng? 17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó 

chết. 18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi 

không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. 19 Ngươi tin rằng chỉ có 

một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. 20 Nhưng, hỡi 

người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? 21 Áp-

ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm 

được xưng công bình hay sao? 22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ 

việc làm mà đức tin được trọn vẹn. 23 Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham 

tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa 

Trời. 24 nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là 

cậy đức tin mà thôi. 25 Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi 

đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? 26 Vả, xác 

chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. 

b. Công lao của lòng yêu thƣơng: Phi-líp 1:9  Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, 

ấy là lòng yêu thƣơng của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy 

hiểu. 
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1 Cô-rinh-tô 15:58  Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm 

công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô 

ích đâu. 

 Phi-líp 2:1  Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thƣơng có điều cứu 

giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2 thì 

anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui 

mừng trọn vẹn. 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, 

coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, 

nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. 

Cô-lô-se 3:14  Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thƣơng, vì là dây liên lạc của sự 

trọn lành. (Sô-phô-ni 3:17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền 

năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thƣơng  mình, Ngài sẽ 

nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.)  

 

III. NHẬN BIẾT Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

1 Tê-sa1:4  Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ đƣợc lựa 

chọn.  (Rô-ma 1:7a  gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, 

được gọi làm thánh đồ.) 

1. Đức Chúa Trời yêu dấu: Giêr 31:3  Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán 

rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi 

đến.  (Ê-sai 5:1) 

Châm-ngôn 3:12 Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy.  Như một người cha đối 

cùng con trai yêu dấu mình. 

Khải 3:9  Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng 

mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng 

nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng Ta đã yêu ngươi. 

2. Đƣợc lựa chọn: Ê-phê-sô 1:4  Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, 

đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. 

Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các 

ngươi đi và kết quả, hầu cho trái  các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ 

nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. 
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Giăng 15:19  Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì 

các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi  giữa thế gian, bởi cớ đó người 

đời ghét các ngươi. 

Côl 3:12a Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu  của 

Ngài, hãy có lòng thương xót.  Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. 

3. Nhận biết quyền năng của Tin Lành: 1 Tê-sa 1:5 Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao 

truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh 

và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu 

thương đối với anh em là thể nào. 

 Bằng lời nói:  1 Cô-r 4:20 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực 

 Bằng Đức Thánh Linh & quyền phép: Công 10:38  Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho 

Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ 

qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa 

Trời ở cùng Ngài.   

Luca 10:19  Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ 

nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 

 Sức mạnh: 2 Côr 10:4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không 

phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ 

các đồn lũy.  

 Tin quyết: là không nghi ngờ:  Gia-cơ 1:6  Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi 

ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ  giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. 

Mác 11:23  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: phải cất mình lên, và 

quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ 

ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 

 

IV. NHỜ CẬY ĐỨC THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

1 Tê-sa 1:6  Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh 

mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. 

1. Bắt chƣớc tôi: 1Côr 11:1  Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ 

vậy. 
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2. Bắt chƣớc Chúa:  Ma-thi-ơ 11:29  Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách 

của ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ (Ê-ph 5:1 Vậy anh em hãy trở 

nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài) 

3. Lấy sự vui vẻ: Ga-la-ti 5:22  Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui 

mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. 

Hêbơrơ 12:2  Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui 

mừng đã đặt trƣớc mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên 

hữu ngai Đức Chúa Trời. 

4. Làm gƣơng tốt: 1 Tê-sa 1:7 đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-

xê-đoan và xứ A-chai. 

5. Đạo Chúa đƣợc đồn ra: 1 Tê-sa 1:8 Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong 

xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn 

khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa 

6. Ơn tiếp khách: 1 Tê-sa1:9a Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi 

 Hêb 13:2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 

7. Từ bỏ hình tƣợng: 1 Tê-sa1:9b và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng 

đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.  (Xuất 20:1-6)  

2 Các Vua 17:41  Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình 

tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn 

làm thế ấy cho đến ngày nay. 

Ê-phê-sô 5:5  Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tƣợng 

không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời 

8. Chờ đợi Chúa: 1 Tê-sa1:10  Đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà 

Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. 

Hê-bơ-rơ 9:28  Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều 

người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhƣng để ban sự cứu rỗi 

cho kẻ chờ đợi Ngài. 

2 Phi-e-rơ 3:12  Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các 

từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! 13 Vả, theo lời hứa của 

Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. 14 Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu 
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dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở 

bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. 

 

CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa Jesus kính yêu của con, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban mọi sự cho 

con trong Chúa Jesus Christ, xin Chúa giúp con hiểu biết về nguyên tắc của Chúa để sống theo ý 

muốn của Đức Chúa Trời trên đất này và chờ đợi sự hiện đến của Ngài trong sự vinh hiển phước 

hạnh, trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen! 

Hosanna W. 

 


