
 

““HHÃÃYY  SSỐỐNNGG  KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN””  
(Êph. 5:15-21) 

““Niềm tin Cơ Đốc không phải chỉ là sự nghiền ngẫm về các khái niệm thần học  

trừu tượng mà là sự thực hành hợp Kinh Thánh các mối quan hệ với Đức Chúa Trời,  

với bản thân, và với tha nhân (Sv. Mác 12:29-31); sống khôn ngoan là sống  
thực hành một cách hợp Kinh Thánh các mối quan hệ ấy (Sv. 1Cô. 6:12; 10: 23, 31)…  

Một khi đã thực sự thuộc về gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời (Sv. 1Cô. 12:13) 

 người ta sẽ sống theo sự điều khiển của Đức Thánh Linh (Êph. 5:18),  
sống vui thỏa (Êph. 5:19), sống tri ân (Êph. 5:20), và sống thuận phục (Êph. 5:21)”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““

1177
VVậậyy  cchhớớ  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  ddạạii  ddộộtt,,    

nnhhưưnngg  pphhảảii  hhiiểểuu  rrõõ  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  CChhúúaa  llàà  tthhếế  nnààoo..    
1188
ĐĐừừnngg  ssaayy  rrưượợuu,,  vvìì  rrưượợuu  xxuuii  cchhoo  lluuôônngg  ttuuồồnngg;;    

nnhhưưnngg  pphhảảii  đđầầyy  ddẫẫyy  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh””   

(Êph. 5:17-18) 



 

 

““HHÃÃYY  SSỐỐNNGG  KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    ĐĐỂỂ  SSỐỐNNGG  KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  (Êph. 5:15-17)     

 ““VVậậyy  cchhớớ  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  ddạạii  ddộộtt,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  hhiiểểuu  rrõõ  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  

CChhúúaa  llàà  tthhếế  nnààoo”” (Êph. 5:17) 
  Niềm tin Cơ Đốc không phải chỉ là sự nghiền ngẫm về các khái niệm thần học trừu tượng mà 

là sự thực hành hợp Kinh Thánh các mối quan hệ với Đức Chúa Trời, với bản thân, và với tha 

nhân (Sv. Mác 12:29-31); sống khôn ngoan là sống thực hành một cách hợp Kinh Thánh các 
mối quan hệ ấy (Sv. 1Cô. 6:12; 10: 23, 31)…  

 

 1. Khéo Léo 

  ““VVậậyy,,  hhããyy  ggiiữữ  cchhoo  kkhhééoo  vvềề  ssựự  ăănn  ởở  ccủủaa  aannhh  eemm,,  cchhớớ  xxửử  

mmììnnhh  nnhhưư  nnggưườờii  ddạạii  ddộộtt,,  nnhhưưnngg  nnhhưư  nnggưườờii  kkhhôônn  nnggooaann”” 

(Êph. 5:15) 
    

   “ăn ở”: Gr. peripateo, “bước, đi”  Theo Chúa, sống theo Chúa. 
 “hãy giữ cho khéo”: Gr. akribos, “chính xác”, “hoàn hảo”  Ứng xử trong thực 

tiễn khách quan một cách hiệp ý Đức Chúa Trời. 

 “người khôn ngoan”: Gr. sophos , “thành thục”  Luôn theo các kế hoạch, 
phương tiện tốt nhất theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời. 

 “người dại dột”: Gr. asophos, “thô thiển”. 

 

 2. Thận Trọng  

  ““HHããyy  llợợii  ddụụnngg  tthhìì  ggiiờờ,,  vvìì  nnhhữữnngg  nnggààyy  llàà  xxấấuu”” (Êph. 5:16) 
    

 “những ngày là xấu”: Gr. hemera poneros eisi, “có bản chất gian ác”  Nguy 

nan, bất lợi đối với niềm tin và sự bền đỗ Cơ Đốc (Sv. Gal. 1:4; “đời ác này”) 
 hãy lợi dụng thì giờ”: Gr. exagorazo ho kairos, “nắm bắt”  Nắm bắt cơ hội tốt, 

(không để lỡ cơ hội tốt) để sống đẹp ý Đức Chúa Trời (Sv. 1Cô. 10:31) 

  

 3. Nhạy Bén 

  ““VVậậyy  cchhớớ  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  ddạạii  ddộộtt,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  hhiiểểuu  rrõõ  ýý  mmuuốốnn  



 

ccủủaa  CChhúúaa  llàà  tthhếế  nnààoo”” (Êph. 5:17) 
    

 “kẻ dại dột”:  Kẻ không luôn có được các kế hoạch, phương tiện tốt nhất theo sự 

nhìn nhận của Đức Chúa Trời trong sự ứng xử hàng ngày. 

 “phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào”:  Biết khước từ những điều không 
thể chấp nhận và biết chấp nhận những điều không thể khước từ một cách phù 

hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời. 

 
 

IIII..    KKHHII  SSỐỐNNGG  KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  (Êph. 5:18-21) 

““ĐĐừừnngg  ssaayy  rrưượợuu,,  vvìì  rrưượợuu  xxuuii  cchhoo  lluuôônngg  ttuuồồnngg;;  nnhhưưnngg  pphhảảii  đđầầyy  

ddẫẫyy  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 5:18)     
 Một khi đã thực sự thuộc về gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời (Sv. 1Cô. 12:13) người ta 

sẽ sống theo sự điều khiển của Đức Thánh Linh (Êph. 5:18), sống vui thỏa (Êph. 5:19), sống 

tri ân (Êph. 5:20), và sống thuận phục (Êph. 5:21)...  
 

 1. Sống Theo Sự Điều Khiển Của Đức Thánh Linh  

  ““ĐĐừừnngg  ssaayy  rrưượợuu,,  vvìì  rrưượợuu  xxuuii  cchhoo  lluuôônngg  ttuuồồnngg;;  nnhhưưnngg  pphhảảii  

đđầầyy  ddẫẫyy  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 5:18) 
 

 “say rượu”: Gr. methusko, “say, mất tự chủ”  Bị rượu điều khiển, không còn tự 

chủ bản thân được nữa. 
 “đầy dẫy”: Gr. pleroo, “được chiếm ngự”  Không còn theo sự thôi thúc của bản 

ngã mà ở dưới sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh. 
 

 2. Sống Vui Thỏa 

  ““HHããyy  llấấyy  ccaa  vvịịnnhh,,  tthhơơ  tthháánnhh,,  vvàà  bbààii  hháátt  tthhiiêênngg  lliiêênngg  mmàà  đđốốii  

đđáápp  ccùùnngg  nnhhaauu,,  vvàà  hhếếtt  llòònngg  hháátt  mmừừnngg  nnggợợii  kkhheenn  CChhúúaa”” 

(Êph. 5:19) 
 
 “ca vịnh”: Gr. psalmos, “thi thiên” 

 “thơ thánh”: Gr. humnos, “thánh ca” 

 “bài hát thiêng liêng”: Gr. ode pneumatikos, “bài ca thuộc linh” 
 “hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa”:  Để cho “Thi Thiên”, “Thánh Ca”, và các 

“Ca Khúc Thuộc Linh” thể hiện lòng vui mừng hướng về Đức Chúa Trời. (Sv. 

Côl. 3:16) 



 

 3. Sống Tri Ân 

  ““HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa,,  vvìì  mmọọii  ssựự  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa”” 

(Êph. 5:20) 
 

 “tạ ơn”: Gr. eucharisteo, “biết ơn”  Cơ Đốc Nhân tri ân Đức Chúa Trời trong 
mọi sự vì tin rằng mọi sự trong Ngài đều tốt đẹp cho họ (Rô. 8:28) 

 “vì mọi sự”:  Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc Nhân là họ phải sống 

tri ân (Côl. 3:17; 1Tê. 5:18) 
 “nhân danh”:  Theo ý chỉ và chương trình của Đức Chúa Trời trong và qua Đức 

Chúa Jêsus Christ (Sv. Gi. 14:13-14) 

 

 4. Sống Thuận Phục 

  ““HHããyy  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  vvâânngg  pphhụụcc  nnhhaauu”” (Êph. 

5:21) 
   

 “kính sợ”: Gr.  phobos; “sự tôn trọng”, “sự cẩn trọng” 

   Gốc từ: Gr. phebomai, “ở trong sự cẩn trọng” 

 Ý chính: “kính sợ”, Gr.  phobos; “sự tôn trọng”, “sự cẩn trọng” 

  So sánh: “Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng 

lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi 

vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu 
chuộc mình” (Php. 2:12) 

 “vâng phục”: Gr. hupotasso; “phối thuộc” 
   Gr. hupo  “ở dưới”, “tùy theo” 

   Gr. tasso  “sự chỉ định” 

  “vâng phục nhau”  Phối thuộc nhau theo các sự dạy dỗ của Đức Chúa 
Trời trong Kinh Thánh và chỉ trong phạm vi các sự dạy dỗ của Đức Chúa 

Trời trong Kinh Thánh. 

 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 


