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CHÚA MUỐN CHÚNG TA TỪ BỎ CON ĐƯỜNG ÁC 
Kinh thánh: Thi-thiên 1:1-6 

Câu gốc:  Ê-xê-chi-ên 33:11 Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như Ta 

hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được 

sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà 

Y-sơ-ra-ên?  

1. Phước cho kẻ từ bỏ con đường ác:  Thi-thiên 1:1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế 

của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 

• Kẻ ác: Châm-ngôn 2:14 Là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác; 15 Chúng 

nó cong vạy trong đường lối mình, và lầm lạc trong các nẻo mình; → (Giu-đe 1:16 Ấy 

đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham 

muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta; → Thi-

119:53  kẻ ác bỏ luật pháp Chúa. → Thi- 37:21 kẻ ác mượn, mà không trả lại) 

2. Trở lại yêu thích lời Chúa: Thi-thiên 1:2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-

va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. → (Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp 

trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, 

nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. → 

Giăng 14:15 Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta.)  

3. Lời hứa cho những người vui vẻ suy gẫm lời Chúa: Thi-thiên 1:3 Người ấy sẽ như cây 

trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm 

đều sẽ thạnh vượng. → (Giê-rê-mi 17:7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, 

và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ 

theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn 

hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.) 

4. Cảnh báo cho những kẻ ác: 

• Không tồn tại trong đời này: Thi-thiên 1:4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó 

khác nào rơm rác gió thổi bay đi. → (Ma-thi-ơ 3:12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch 

sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.) 

• Không đứng nỗi trong ngày đoán xét: Thi-thiên 1:5a Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi 

trong ngày đoán xét. 

• Không được vào hội người công bình: Thi-thiên 1:5b tội nhân cũng không được vào 

hội người công bình. → (Ma-thi-ơ 25:32 Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ 

chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; 33 để chiên ở 

bên hữu và dê ở bên tả.) 

• Con đường kẻ ác bị diệt vong: Thi-thiên 1:6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công 

bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. (Ma-thi-ơ 13:49 Đến ngày tận thế cũng như vầy: 

các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra,50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở 

đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.) 

5. Cầu nguyện để Đức Thánh Linh giúp và giữ chúng ta không sa vào con đường của kẻ ác. 
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