
 

““HHÃÃYY  SSỐỐNNGG  

TTRROONNGG  SSỰỰ  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG!!””  
(Êph. 5:1-6) 

““Bản chất của sự yêu thương là có sự xúc cảm tích cực đối với Đức Chúa Trời  

và những sự thuộc về Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời muốn các Cơ Đốc Nhân  

theo đuổi tình yêu thương, trở nên hoàn hảo theo mẫu mực của Ngài, sống đời sống mình  
như một của lễ đã được biệt riêng ra cho Ngài… Trong động hướng đó có những điều  

mà các Cơ Đốc Nhân nhất thiết phải tránh: Họ phải thắng vượt bản ngã, phải sống  

chân thật, và không để cho bất cứ gì trái với ý chỉ của Đức Chúa Trời phỉnh gạt…””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
  ““HHããyy  bbưướớcc  đđii  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ccũũnngg  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt    

đđãã  yyêêuu  tthhưươơnngg  aannhh  eemm,,  vvàà  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii    

cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llààmm  ccủủaa  ddâânngg  vvàà  ccủủaa  ttếế  llễễ,,    

nnhhưư  mmộộtt  tthhứứcc  hhưươơnngg  ccóó  mmùùii  tthhơơmm””   

(Êph. 5:2) 



 

 

““HHÃÃYY  SSỐỐNNGG    

TTRROONNGG  SSỰỰ  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG!!””  
  

  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..  NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU  PPHHẢẢII  TTHHEEOO  ĐĐUUỔỔII  (Êph. 5:1-2)     

 ““TThhếế  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  nnhhưư  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  

ttrrờờii  llàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Ma. 5:48) 
  Bản chất của sự yêu thương là có sự xúc cảm tích cực đối với Đức Chúa Trời và những sự 

thuộc về Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời muốn các Cơ Đốc Nhân theo đuổi tình yêu thương, 
trở nên hoàn hảo theo mẫu mực của Ngài, sống đời sống mình như một của lễ đã được biệt 

riêng ra cho Ngài… 

 

 1. Trở Nên Giống Chúa 

  ““
11
VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

nnhhưư  ccoonn  ccááii  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  NNggààii”” (Êph. 5:1)  
 

 “bắt chước”: Gr. mimetes, “người bắt chước”  Tập thành các thuộc tính, mỹ đức 

của Ngài (Sv. 1Cô. 11:1). 
 “con cái”: Gr. teknon, “con trai”  Phải từa hưởng và tăng trưởng theo sự hoàn 

hảo của Đức Chúa Trời (Sv. Ma. 5:48). 

 

 2. Sống Tận Hiến Cho Đức Chúa Trời 

  ““
22
hhããyy  bbưướớcc  đđii  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ccũũnngg  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

đđãã  yyêêuu  tthhưươơnngg  aannhh  eemm,,  vvàà  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  

cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llààmm  ccủủaa  ddâânngg  vvàà  ccủủaa  ttếế  llễễ,,  nnhhưư  mmộộtt  

tthhứứcc  hhưươơnngg  ccóó  mmùùii  tthhơơmm”” (Êph. 5:2)  
 

 “sự yêu thương”: Gr. agape, “sự xúc cảm tích cực”  Phải có sự xúc cảm tích 

cực đối với Đức Chúa Trời và những sự thuộc về Đức Chúa Trời (Sv. Êph. 5:10; 
Php. 4:8). 

 “cũng như Đấng Christ…”  Đời sống của chúng ta phải trở nên của tế lễ dâng 



 

cho Đức Chúa Trời (Sv. Rô. 12:1). 

 

IIII..    NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU  PPHHẢẢII  XXAA  LLÁÁNNHH  (Êph. 3-6) 

““AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  kkẻẻ  kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh  cchhẳẳnngg  bbaaoo  

ggiiờờ  hhưưởởnngg  đđưượợcc  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssaaoo??”” (1Cô. 6:9)     
 Trong động hướng đó có những điều mà các Cơ Đốc Nhân nhất thiết phải tránh: Họ phải 

thắng vượt bản ngã, phải sống chân thật, và không để cho bất cứ gì trái với ý chỉ của Đức 
Chúa Trời phỉnh gạt…  

 

 1. Đừng Chìu Theo Bản Ngã (C. 3) 

  ““
33
PPhhààmm  nnhhữữnngg  ssựự  ggiiaann  ddââmm,,  hhooặặcc  ssựự  ôô  uuếế,,  hhooặặcc  ssựự  tthhaamm  

llaamm,,  ccũũnngg  cchhớớ  nnêênn  nnóóii  đđếếnn  ggiiữữaa  aannhh  eemm,,  tthheeoo  nnhhưư  ccáácchh  

xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ”” (Êph. 5:3) 
 

 “thánh đồ”: Gr. hagios, “những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời”  

Cơ Đốc Nhân đang trên con đường nên thánh, họ đang được biệt riêng ra cho Đức 
Chúa Trời và đang trở nên gần hơn đối với các mỹ đức của Ngài (Sv. 1Phi. 1:16). 

 “chớ nói đến giữa anh em…”  Đừng để xảy ra giữa vòng các Cơ Đốc Nhân là 

những con người đang sống trong tiến trình đổi mới (Sv. 2Cô. 5:17). 

 

 2. Đừng Sống Giả Hình (C. 4) 

  ““
44
CChhớớ  nnóóii  llờờii  ttụụcc  ttỉỉuu,,  cchhớớ  ggiiễễuu  ccợợtt,,  cchhớớ  ggiiảả  nnggộộ  ttầầmm  pphhààoo,,  llàà  

nnhhữữnngg  đđiiềềuu  kkhhôônngg  đđáánngg,,  nnhhưưnngg  tthhàà  ccảảmm  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa  tthhìì  

hhơơnn”” (Êph. 5:4) 
 

 “những điều không đáng”  (1) “tục tỉu”, Gr. aischrotes, “khiêu dâm”; (2) “giễu 

cợt”, Gr. eutrapelia, “pha trò”; (3) “giả ngộ tầm phào”, Gr. oo aneko, “không xứng 

hiệp”. Lời nói của các Cơ Đốc Nhân phải phản ánh tình yêu chân thật trong lòng 

chứ không được để bất cứ điều gì khác chi phối (Sv. Êph. 4:29). 

 “thà cảm tạ ơn Chúa”  Sống với lòng biết ơn Chúa trong tất cả mọi sự (Sv. 1Tê. 
5:16-18). Lời nói bất xứng luôn là sản phẩm của một tấm lòng bất xứng (Sv. Lu. 

6:45), vô ân đối với Đức Chúa Trời (Sv. Ma. 6:21).  

 

 3. Đừng Chịu Phỉnh Gạt (C. 5-6) 

  ““
55
VVìì  aannhh  eemm  pphhảảii  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm,,  ôô  uuếế,,  tthhaamm  llaamm,,  

ttứứcc  llàà  kkẻẻ  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  kkhhôônngg  mmộộtt  kkẻẻ  nnààoo  đđưượợcc  ddựự  pphhầầnn  



 

kkếế  nngghhiiệệpp  ccủủaa  nnưướớcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
66
ĐĐừừnngg  

đđểể  cchhoo  aaii  llấấyy  llờờii  ggiiảả  ttrráá  pphhỉỉnnhh  ddỗỗ  aannhh  eemm;;  vvìì  ấấyy  llàà  nnhhâânn  

nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  mmàà  ccơơnn  tthhạạnnhh  nnộộ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ggiiáánngg  

ttrrêênn  ccáácc  ccoonn  bbạạnn  nngghhịịcchh”” (Êph. 5:5-6) 
 

 “phần kế nghiệp”: Gr. kleronomia, “phần được chia”  Không phải nói về sự cứu 
rỗi mà là phần thưởng (Sv. Rô. 14:10; 2Cô. 5:10) trong kỳ chung thẩm nghiêm 

minh của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. Êph. 5:13; 

1Cô. 3:10-15). 
 “lời giả trá”: Gr. kenos, “gian lận, không chân thật”  Những lời lẽ, lập luận dầu 

cho có mạnh mẽ, hấp dẫn đến đâu đi nữa nhưng không có sự hậu thuẫn của Kinh 

Thánh, không hiệp với ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời đều là gian lận, không 
chân thật. 

 “phỉnh dỗ”: Gr. apatao, “lừa gạt”  Mục đích duy nhất của những lời giả trá là để 

lừa gạt, khiến cho người nghe theo xa rời ý chỉ của Đức Chúa Trời. 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 

 

 

 


