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“Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của
nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”

(2Ti. 3:5; Sv. 3:1-5)
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1. Cơ Đốc Nhân không được phép sống trong sự giả hình 
(2Ti. 3:5a)
(1) “bề ngoài giữ…”: Gr. μόρφωσις [morphosis]  “hình thức bên

ngoài”
(2) “điều nhân đức”: Gr. εὐσέβεια [eusebeia]  “sự sùng kính Đức

Chúa Trời”
(3) “chối bỏ”: Gr. ἀρνέομαι [arneomai]  “không tiếp nạp”
(4) “quyền phép”: Gr. δύναμις [dunamis]  “quyền năng”
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“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: 
Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu; 

nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” 
(Ma. 7:21)
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2. Họ cũng không được sống trong mối quan hệ mật thiết với 
những người giả hình (2Ti. 3:5b)
(1) “những kẻ thể ấy”: Gr. τούτους [toutous]  “những người này”
(2) “lánh xa”: Gr. ἀποτρέπω [apotrepo]  “tránh khỏi”
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“Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.” 
(1Cô. 5:13b, ἐξαίρω [exairo]  “trừ khử”; Sv. 1Cô. 5:9-13)
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“5Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức 
thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6thêm cho 

học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, 
thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7thêm cho tin kính 

tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.” 
(2Phi. 1:5-7; “nhân đức”: Gr. ἀρέτη [arete]; “tin kính”: Gr. εὐσέβεια [eusebeia])



1. Để sống đời sống nhân đức phải nhạy bén trong việc
tách li với những sự có hại cho đời sống nhân đức!

“Bề ngoài giữ điều nhân đức, 
nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó…” 

(2Ti. 3:5a)
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2. Để sống đời sống nhân đức phải dứt khoát trong việc
gần gũi với những người có hại cho đời sống nhân
đức!

“Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” 
(2Ti. 3:5b)
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