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““
1177

VVậậyy,,  nnầầyy  llàà  đđiiềềuu  ttôôii  nnóóii  vvàà  đđiiềềuu  ttôôii  nnhhâânn  ddaannhh  CChhúúaa  mmàà  rraaoo  rraa::  ấấyy  llàà  aannhh  eemm  

cchhớớ  nnêênn  ăănn  ởở  nnhhưư  nnggưườờii  nnggooạạii  đđạạoo  nnữữaa,,  hhọọ  tthheeoo  ssựự  hhưư  kkhhôônngg  ccủủaa  ýý  ttưưởởnngg  mmììnnhh,,  
1188

bbởởii  ssựự  nngguu  mmuuộộii  ởở  ttrroonngg  hhọọ,,  vvàà  vvìì  llòònngg  hhọọ  ccứứnngg  ccỏỏii  nnêênn  ttrríí  kkhhôônn  ttốốii  ttăămm,,  xxaa  ccáácchh  

ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1199

HHọọ  đđãã  mmấấtt  ccảả  ssựự  ccảảmm  bbiiếếtt,,  đđàànnhh  bbỏỏ  mmììnnhh  ttrroonngg  mmộộtt  

đđờờii  bbuuôônngg  lluunngg,,  đđeemm  llòònngg  mmêê  đđắắmm  kkhhôônngg  bbiiếếtt  cchháánn  mmàà  pphhạạmm  hhếếtt  mmọọii  đđiiềềuu  ôô  uuếế..”” 

(Êph. 4:17-19)  

 

 

 

 

 1. Phải tránh xa đường lối cũ (Sv. C. 17; Êph. 4:1  “ăn ở cách xứng đáng”). 

  (1) “ăn ở”: Gr.           [peripateo]  “sống”, “hành động”, “cư xử” 

  (2) “người ngoại đạo”: Gr.       [ethnos]  “người không theo luật pháp 

của Đức Chúa Trời” 

  (3) “hư không”: Gr.           [mataiotes]  “không hiệp với lẽ thật của 

Đức Chúa Trời” 

 

  ““HHọọ  ddẫẫuu  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  kkhhôônngg  llààmm  ssáánngg  ddaannhh  NNggààii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  vvàà  kkhhôônngg  ttạạ  ơơnn  NNggààii  nnữữaa;;  ssoonngg  ccứứ  llầầmm  llạạcc  ttrroonngg  llýý  ttưưởởnngg  hhưư  kkhhôônngg,,  vvàà  

llòònngg  nngguu  ddốốtt  đđầầyy  nnhhữữnngg  ssựự  ttốốii  ttăămm”” (Rô. 1:21)  

  

 2. Phải tiến gần đến Đức Chúa Trời (Sv. C. 18). 

  (1) “ngu muội”: Gr.         [skotizo]  “đã trở nên đen tối” 

  (2) “tối tăm”: Gr.         [porosis]  “sự đui mù” 

  (3) “xa cách”: Gr.             [apallotrioo]  “ở trong sự ngăn cách” 

 

““
88
HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  đđếếnn  ggầầnn  aannhh  eemm..  HHỡỡii  kkẻẻ  ccóó  ttộộii,,  

hhããyy  llaauu  ttaayy  mmììnnhh,,  ccóó  aaii  hhaaii  llòònngg,,  hhããyy  llààmm  ssạạcchh  llòònngg  đđii;;  
99
hhããyy  ccảảmm  bbiiếếtt  ssựự  kkhhốốnn  

nnạạnn  mmììnnhh,,  hhããyy  đđaauu  tthhưươơnngg  kkhhóócc  llóócc;;  hhããyy  đđổổii  ccưườờii  rraa  kkhhóócc,,  đđổổii  vvuuii  rraa  bbuuồồnn”” 

(Gia. 4:8-9) 

 

 3. Phải giữ nếp sống công nghĩa và thánh khiết (Sv. C. 19). 
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(1) “mất cả sự cảm biết”: Gr.         [apalgeo]  “không còn biết phân 

biệt” 

(2) “buông lung”: Gr.          [aselgeia]  “hoang đàng cách vô độ” 

(3) “mê đắm”: Gr.           [pleonexia]  “ham muốn vô độ” 

 

““
1144

AAnnhh  eemm  đđãã  nnêênn  nnhhưư  ccoonn  ccááii  hhaayy  vvâânngg  llờờii,,  tthhìì  cchhớớ  ccóó  llààmm  tthheeoo  ssựự  ddââmm  ddụụcc,,  

llàà  ssựự  ccaaii  ttrrịị  ttrroonngg  aannhh  eemm  nnggààyy  ttrrưướớcc,,  vvềề  llúúcc  aannhh  eemm  ccòònn  mmêê  mmuuộộii..  
1155

NNhhưưnngg,,  

nnhhưư  ĐĐấấnngg  ggọọii  aannhh  eemm  llàà  tthháánnhh,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccũũnngg  pphhảảii  tthháánnhh  ttrroonngg  mmọọii  ccáácchh  

ăănn  ởở  mmììnnhh”” (1Phi. 1:14-15) 

 

 

 

 

 1. Mọi sự thuộc về con người cũ đều vô giá trị và có tội đối với Đức Chúa Trời! 

““VVậậyy,,  nnầầyy  llàà  đđiiềềuu  ttôôii  nnóóii  vvàà  đđiiềềuu  ttôôii  nnhhâânn  ddaannhh  CChhúúaa  mmàà  rraaoo  rraa::  ấấyy  llàà  aannhh  

eemm  cchhớớ  nnêênn  ăănn  ởở  nnhhưư  nnggưườờii  nnggooạạii  đđạạoo  nnữữaa,,  hhọọ  tthheeoo  ssựự  hhưư  kkhhôônngg  ccủủaa  ýý  ttưưởởnngg  

mmììnnhh”” (Êph. 4:17) 

 

 2. Phải dứt bỏ mọi sự ràng buộc với con người cũ (tách li) để được gần Đức 

Chúa Trời! 

““bbởởii  ssựự  nngguu  mmuuộộii  ởở  ttrroonngg  hhọọ,,  vvàà  vvìì  llòònngg  hhọọ  ccứứnngg  ccỏỏii  nnêênn  ttrríí  kkhhôônn  ttốốii  ttăămm,,  xxaa  

ccáácchh  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Êph. 4:18) 

 

 3.  Phải nhạy bén thuộc linh, dấn thân theo đời sống công nghĩa và thánh khiết 

(tận hiến) cho đẹp ý Đức Chúa Trời! 

““HHọọ  đđãã  mmấấtt  ccảả  ssựự  ccảảmm  bbiiếếtt,,  đđàànnhh  bbỏỏ  mmììnnhh  ttrroonngg  mmộộtt  đđờờii  bbuuôônngg  lluunngg,,  đđeemm  

llòònngg  mmêê  đđắắmm  kkhhôônngg  bbiiếếtt  cchháánn  mmàà  pphhạạmm  hhếếtt  mmọọii  đđiiềềuu  ôô  uuếế..”” (Êph. 4:19) 

 

 

 


