
 

Gióp 32:6 Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, bèn cất tiếng lên nói rằng: Tôi 

đang trẻ, còn các anh là ông già; Vì vậy, tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý 

tưởng tôi 

Thi-thiên 71:5 Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ 

buổi thơ ấu. 

Thi-thiên 71:17 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu; Cho đến bây giờ 

tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa. 

Thi-thiên 119:9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? 

Phải cẩn thận theo lời Chúa. 

Châm-ngôn 20:29 Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người; Còn tóc bạc là sự 

tôn trọng của ông già. 

Truyền-đạo 11:9 Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng 

hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự 

mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi 

đến mà đoán xét. 

Truyền-đạo 12:1 Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi 

những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không 

lấy làm vui lòng; 

Truyền-đạo 12: 2 trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối 

tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; 

Truyền-đạo 12: 3 trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong 

khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, 

Truyền-đạo 11: 10 Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai hại khỏi xác thịt 

ngươi; vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. 

Ê-sai 40:30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải 

vấp ngã. 

Ca-thương 3:27 Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ. 

Giô-ên 2:28 Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các 

ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai 

trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 

1 Ti-mô-thê 4:12 Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết 

làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. 

1 Ti-mô-thê 5: 1 Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn 

kẻ trẻ thì như anh em, 



2 Ti-mô-thê 2: 22 Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công 

bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. 

Tít 2:6 Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. 

1 Phi-e-rơ 5:5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối 

đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu 

ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 

1 Giăng 2:13 Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc 

ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỉ. 

1 Giăng 2: 14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi 

phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ 

tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các 

ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ. 


