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“1 Vậy, 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. 2 Đừng 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; Sv. 1Phi. 3:15) 
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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) 

“Vậy, 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.” 
  

(Rô. 12:1) 
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  (2)  “của lễ”: Gr. θσζία [thusia]  “của lễ thiêu” 

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

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

“Đừng 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. 12:2) 
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  (2)  “tâm thần”: Gr. νοῦς [nous]  “tấm lòng”  

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

  (3)  “thử”: Gr. δοκιμάζω [dokimazo]  “làm cho thấy được”   



8 

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa;  
nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” 

  

(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! 

“Vậy, 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.”  
 

(Rô. 12:1) 
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2. Cơ Đốc Nhân phải giữ cho mọi hành vi của đời sống 

mình đều có động cơ Thiên Thượng, động lực Thiên 

Thượng! 

“Đừng 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. 12:2) 
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“Đừng 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. 12:2) 
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