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““
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; Sv. 1Phi. 3:15)  

 

 

 

 

 1. Con người bề ngoài, tức đời sống trong thân thể, của Cơ Đốc Nhân phải là 

con người hầu việc, con người thờ phượng (C. 1) 

  ““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..”” (Rô. 12:1) 

 

  (1) “thân thể”: Gr.      [soma]  “thân”, “đời sống trong thân” 

  (2) “của lễ”: Gr.       [thusia]  “của lễ thiêu” 

  (3) “thờ phượng”: Gr.         [latreia]  “hầu việc” 

 

  ““VVậậyy,,  ttôôii  llàà  kkẻẻ  ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa,,  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  

vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm..”” (Êph. 4:1) 

       

 2. Con người bề ngoài, tức đời sống trong thân thể, của Cơ Đốc Nhân phải cho 

thấy được cách trung thực ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với đời sống của họ 

(C. 2) 

  ““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. 12:2) 

 

  (1) “biến hóa”: Gr.            [metamorphoo]  “chuyển hóa” 

  (2) “tâm thần”: Gr.      [nous]  “tấm lòng” 
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  (3) “thử”: Gr.          [dokimazo]  “làm cho thấy được” 

 

  ““CChhớớ  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  đđừừnngg  yyêêuu  ccáácc  vvậậtt  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa;;  nnếếuu  aaii  yyêêuu  tthhếế  

ggiiaann,,  tthhìì  ssựự  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa  cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy..”” (1Gi. 2:15) 

 

  

 

 

 1. Cơ Đốc Nhân phải giữ cho mọi hành vi của đời sống mình đều có tính hầu 

việc, mà cũng là thờ phượng, Đức Chúa Trời!  

 

  ““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..”” (Rô. 12:1) 

 

 2. Cơ Đốc Nhân phải giữ cho mọi hành vi của đời sống mình đều có động cơ 

Thiên Thượng, động lực Thiên Thượng! 

 

  ““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. 12:2) 

 

 

 


