
 

““HHÃÃYY  LLỘỘTT  BBỎỎ  NNGGƯƯỜỜII  CCŨŨ!!””  
(Êph. 4:17-19) 

““Lối sống của người chưa tin   

không thể xứng hiệp được với danh phận Cơ Đốc Nhân  

vì đó là một lối sống chịu sự điều khiển của bản năng tự nhiên,  
dẫn đến một đời sống ngông cuồng, tin một cách sai trật rằng  

người ta có thể tự quyết định tất cả mọi sự, bất cần Đức Chúa Trời;  

nếu Cơ Đốc Nhân không chịu canh giữ tấm lòng của mình,  
sự mông muội của nếp sống cũ có thể khiến họ không thể hiện được sự sống đời đời;  

hậu quả của một đời sống như thế khiến cho Cơ Đốc Nhân trở thành  

nạn nhân của tội lỗi trở lại và giá sẽ phải trả thật hết sức nguy hại…”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  ““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) 



 

 

““HHÃÃYY  LLỘỘTT  BBỎỎ  NNGGƯƯỜỜII  CCŨŨ!!””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    ĐĐỪỪNNGG  SSỐỐNNGG  BBẢẢNN  NNĂĂNNGG  (Êph. 4:17)     

 ““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”” (C. 17) 
  Lối sống của người chưa tin  không thể xứng hiệp được với danh phận Cơ Đốc Nhân vì đó là 

một lối sống chịu sự điều khiển của bản năng tự nhiên, dẫn đến một đời sống ngông cuồng, tin 

một cách sai trật rằng người ta có thể tự quyết định tất cả mọi sự, bất cần Đức Chúa Trời… 

  “người ngoại đạo”: Gr. ethnos, “dân tộc”;  Chỉ về nếp sống cũ của Cơ Đốc Nhân. 
  “sự hư không”: Gr. mataiotes, “bất xứng”;  Chỉ về những sự không xứng hiệp theo sự 

chuẩn thuận của Đức Chúa Trời mà ngày xưa các Cơ Đốc Nhân đã từng sống.      

 

 1. Không Chịu Đức Chúa Trời Thì Phải Chìu Bản Năng 

  ““VVìì  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) 
   Đặc điểm trong hành vi của người sống theo bản năng: 

 Cơ chế: Thiếu điểm tựa, không có nguyên lý dẫn đạo, phản ứng theo kích thích, 

theo tình huống,… (“lầm lạc”). 
 Kết quả: Không chỉnh hướng, bất nhất, hoặc rối loạn… (“tối tăm”). 

 

 2. Tư Tưởng Ngông Cuồng 

  ““
2222

HHọọ  ttựự  xxưưnngg  mmììnnhh  llàà  kkhhôônn  nnggooaann,,  mmàà  ttrrởở  nnêênn  đđiiêênn  ddạạii;;  
2233

hhọọ  đđãã  đđổổii  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhôônngg  hhềề  hhưư  nnáátt  

llấấyy  hhììnnhh  ttưượợnngg  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  hhaayy  hhưư  nnáátt,,  hhooặặcc  ccủủaa  đđiiểểuu,,  

tthhúú,,  ccôônn  ttrrùùnngg”” (Rô. 1:22-23) 
   Đặc điểm trong tư tưởng của người còn chịu sự điều khiển của bản năng: 

 Tầm nhìn thiển cận: Không có năng lực so sánh với phạm trù đời đời. 

 Tấm lòng ham hố: Tưởng rằng có thể làm được tất cả.  



 

IIII..    ĐĐỪỪNNGG  SSỐỐNNGG  BBỘỘII  NNGGHHỊỊCCHH  (Êph. 4:18) 

““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”” (C. 18)     
 Nếu Cơ Đốc Nhân không chịu canh giữ tấm lòng của mình, sự mông muội của nếp sống cũ 

có thể khiến họ không thể hiện được sự sống đời đời… 

  “ngu muội”: Gr. agnoia, “mù tối về thuộc linh”;  Chịu hậu quả của nguyên tội, người 

tự nhiên không thể tự nhận ra Đức Chúa Trời và những sự thuộc về Đức Chúa Trời 
được (Sv. 1Phi. 1:14). 

  “cứng cỏi”: Gr. apallotrioo, “xa lạ, xa cách”;  Thiên lương bị lu mờ, ám muội. 

  “tối tăm”: Gr. skotizo, “bị che khuất”;  Thiên hướng bị ngăn cách.  
 

 1. Tưởng Là Khôn Ngoan Nhưng Là Mông Muội 

  ““
2244

CChhoo  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  pphhóó  hhọọ  ssaa  vvààoo  ssựự  ôô  uuếế  tthheeoo  

llòònngg  hhaamm  mmuuốốnn  mmììnnhh,,  đđếếnn  nnỗỗii  ttựự  llààmm  nnhhụụcc  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  

nnữữaa,,  
2255

vvìì  hhọọ  đđãã  đđổổii  llẽẽ  tthhậậtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llấấyy  ssựự  ddốốii  ttrráá,,  

kkíínnhh  tthhờờ  vvàà  hhầầuu  vviiệệcc  llooààii  cchhịịuu  ddựựnngg  nnêênn  tthhếế  cchhoo  ĐĐấấnngg  ddựựnngg  

nnêênn,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđáánngg  kkhheenn  nnggợợii  đđờờii  đđờờii!!  AAmmeenn”” (Rô. 1:24-25; 

Sv. 2Cô. 4:4) 
Trạng thái mù tối trong lòng của những người không tin là gốc rễ của mọi vấn nạn trong 
đời sống họ: 

 “lòng ham muốn mình”: Lòng ham muốn ích kỷ là tất cả động cơ, động lực, và 

động hướng của cuộc đời… 
 “lẽ thật Đức Chúa Trời”: Không biết các nguyên tắc Kinh Thánh mà cũng không 

cần, không muốn biết…  

 

 2. Xa Cách Sự Sống Đời Đời 

  ““VVảả,,  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  llàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  CChhaa,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ccóó  mmộộtt  vvàà  tthhậậtt,,  ccùùnngg  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  ĐĐấấnngg  CChhaa  đđãã  ssaaii  

đđếếnn”” (Gi. 17:3) 
Không thể có được sự sống đời đời khi không thiết lập được quan hệ với Đức Chúa 

Trời… 
 “nhìn biết”: Gr. ginosko, “nhận thức”;  Người có lòng mông muội không sao 

nhận thức được nhu cần cứu rỗi cho bản thân để có thể thiết lập mối giao ngộ 

phước hạnh với Cứu Chúa của thế gian… 
 Chung cuộc, họ không thể có được sự sống đời đời trong Chân Thần duy nhất là 

Đức Chúa Trời Ba Ngôi… 



 

IIIIII..  ĐĐỪỪNNGG  SSỐỐNNGG  NNÔÔ  DDỊỊCCHH    (Êph. 4:19) 

““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”” (C. 19)     
 Hậu quả của một đời sống như thế khiến cho Cơ Đốc Nhân trở thành nạn nhân của tội lỗi trở 

lại và giá sẽ phải trả thật hết sức nguy hại…  
   “mê đắm”: Gr. pleonexia, “tham dục”;  Sống theo sự thôi thúc của bản năng tự nhiên. 

   “buông lung”: Gr. aselgeia, “không biết sỉ hổ”;  Coi trọng sự tham muốn của mình, 

xem thường ý thức sỉ hổ.  
 

 1. Tưởng Là Tự Chủ Nhưng Là Nô Dịch 

  ““TTạạii  hhọọ  kkhhôônngg  lloo  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđãã  pphhóó  hhọọ  tthheeoo  llòònngg  hhưư  xxấấuu,,  đđặặnngg  pphhạạmm  nnhhữữnngg  ssựự  

cchhẳẳnngg  xxứứnngg  đđáánngg”” (Rô. 1:28; Sv. 2Phi. 2:19b) 
Sống mà không có được sự phân biệt thuộc linh thì phải mắc vào bẫy của tầm nhìn thiển 
cận và lòng ham hố:  

 “đành bỏ mình trong một đời buông lung” (Êph. 4:19a): Coi trọng sự tham muốn 

của mình, xem thường ý thức sỉ hổ. Sống một cách bất kể… 

 Con đường của tư tưởng mông muội, lối sống buông lung là con đường trượt dốc, 

càng lúc càng lún sâu vào tội lỗi… 

 

 2. Tai Hại Toàn Diện 

  ““AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  đđãã  nnộộpp  mmììnnhh  llààmm  

ttôôii  mmọọii  đđặặnngg  vvâânngg  pphhụụcc  kkẻẻ  nnààoo,,  tthhìì  llàà  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  kkẻẻ  mmììnnhh  

vvâânngg  pphhụụcc,,  hhooặặcc  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  đđếếnn  ssựự  cchhếếtt,,  hhooặặcc  ccủủaa  ssựự  vvâânngg  

pphhụụcc  đđểể  đđưượợcc  nnêênn  ccôônngg  bbììnnhh  hhaayy  ssaaoo??”” (Rô. 6:16) 

  ““VVìì  ttiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  llàà  ssựự  cchhếếtt……”” (Rô. 6:23a) 
Ở trong sự nô dịch của tội lỗi thì giá phải trả nhất định sẽ là sự chết: 
 “phạm hết mọi điều ô uế” (Êph. 4:19b): Gr. akatharsia, “bất khiết”  Sống 

nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời (Sv. 1Phi. 1:16) 

 Kết cuộc của tội lỗi luôn luôn là sự chết! 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


