
1 



“Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa,  

khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng  

với chức phận mà Chúa đã gọi anh em.” 
 

(Êph. 4:1) 
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1. Chúng ta vốn đã được gọi vào chức phận thánh đồ để sống 

  đời sống môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ theo tư cách  

  công dân Thiên Đàng (C. 1b) 

“…Chức phận mà Chúa đã gọi anh em.” 
  

(Êph. 4:1b; Sv. 4:12) 
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  (2) “đã gọi” (C. 1b): Gr. καλέω [kaleo]  “đã định phận rồi” 

    “Chỉ có một Thân Thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận   

    mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi” (Êph. 4:4) 

    “…để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây 

    dựng Thân Thể Đấng Christ” (Êph. 4:12) 

    “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” (1Phi. 1:16)   

  (1) “thánh đồ” (C. 12): Gr. ἅγιορ [hagios]  “tình trạng được biệt  

    riêng ra cho Đức Chúa Trời”   

  (3) “Chúa” (C. 1b): Gr. κύπιορ [kurios]  “người nắm quyền chủ  

    hữu”   
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“1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời  
khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh,  

đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.  
2Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới  

của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành,  
đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” 

  

(Rô. 12:1-2) 
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2. Cho nên chúng ta phải sống xứng hiệp theo chức phận   

  thánh đồ đã được gọi (C. 1a) 

“Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng…”  
 

(Êph. 4:1a; Sv. 2:11-22) 
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  (2) “xứng đáng” (C. 1a): Gr. ἀξίωρ [axios]  “phù hợp”   

  (1) “ăn ở” (C. 1a): Gr. πεπιπατέω [peripateo]  “sống”, “cư xử”   

  (3) “chức phận” (C. 1a): Gr. κλῆσιρ [klesis]  “sự kêu gọi tôn giáo  

    đã được nhận”   
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“Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại,  
cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa,  

nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ,  
và là người nhà của Đức Chúa Trời.” 

  

(Êph. 2:19) 



1.  Phải có viễn cảnh Thiên Đàng! 

“…với chức phận mà Chúa đã gọi anh em.”  
 

(Êph. 4:1b; Sv. Phlp. 3:20) 
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2.  Phải sống tách ly và tận hiến! 

“Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng…”  
(Êph. 4:1a; Sv. Rô. 12:1-2) 
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“Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa,  
khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng  

với chức phận mà Chúa đã gọi anh em.” 
  

(Êph. 4:1) 


