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““
1199

TTôôii  nnóóii  tthheeoo  ccáácchh  llooààii  nnggưườờii,,  vvìì  xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  yyếếuu  đđuuốốii..  VVậậyy,,  aannhh  eemm  

ttừừnngg  đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ôô  uuếế  ggiiaann  áácc  đđặặnngg  pphhạạmm  ttộộii  áácc  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  bbââyy  ggiiờờ,,  

hhããyy  đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  đđặặnngg  llààmm  nnêênn  tthháánnhh  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..  
2200

VVảả,,  

kkhhii  aannhh  eemm  ccòònn  llààmm  ttôôii  mmọọii  ttộộii  llỗỗii,,  tthhìì  đđốốii  vvớớii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  aannhh  eemm  đđưượợcc  ttựự  ddoo..”” 

(Rô. 6:19-20)  

 

 

 

 

 1. Đối với sự bất khiết: phải thoát ách nô lệ (C. 19a) 

 

  (1) “đã từng đặt chi thể mình”: Gr.           [paristemi] = “đặt bên cạnh” 

 “đã từng chung chạ với sự bất khiết” 

  (2) “làm tôi sự ô uế gian ác”: Gr.        [doulos] = “làm nô lệ cho tội lỗi” 

 “chịu sự sai khiến của sự bất khiết” 

  (3) “đặng phạm tội ác”: Gr.            [anomia eis] = “bị rơi vào sự phạm 

tội”  “bị ngập chìm trong sự bất khiết” 

 

  ““
2200

NNhhưưnngg  aannhh  eemm  hhọọcc  cchhoo  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  tthhìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nnhhưư  vvậậyy,,  
2211

vvìì  aannhh  

eemm  đđãã  nngghhee  đđạạoo  NNggààii,,  vvàà  đđưượợcc  ddạạyy  ddỗỗ  ttrroonngg  NNggààii  ((yy  tthheeoo  llẽẽ  tthhậậtt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss))  
2222

rrằằnngg  aannhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  nnggààyy  ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  

ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh”” (Êph. 4:20-22) 

   

 2. Đối với sự nên thánh: phải tự nguyện tìm kiếm (C. 19b) 

 

  (1) “hãy đặt chi thể mình”: Gr.           [paristemi] = “đặt bên cạnh”  

“phải tìm kiếm sự thánh khiết” 

  (2) “làm tôi sự công bình”: Gr.        [doulos] = “làm công cụ cho sự 

công bình”  “làm theo sự đòi hỏi của sự thánh khiết” 

  (3) “đặng làm nên thánh”: Gr.              [eis hagiasmos] = “được ở 

trong sự thánh khiết”  “được dầm thấm bằng sự thánh khiết” 
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  “2233
mmàà  pphhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  

2244
vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii,,  ttứứcc  llàà  

nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  

ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt..””  (Êph. 4:23-24) 

 

 3. Đối với bản thân: phải cố gắng (C. 20) 

 

  (1) “khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi”: Gr.        [doulos] = “làm nô lệ 

cho tội lỗi”  “vong thân trong tội lỗi”  

  (2) “đối với sự công bình”: Gr.            [dikaiosune] = “sự mà Đức 

Chúa Trời kể là công nghĩa”  “sự thánh khiết được Đức Chúa Trời 

nhìn nhận” 

  (3) “anh em được tự do”: Gr.           [eleutheros] = “bị mất ý thức”  

“ở trong trạng thái vô ý thức về sự thánh khiết” 

 

  ““
88
RRốốtt  llạạii,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  ttôônn,,  đđiiềềuu  cchhii  

ccôônngg  bbììnnhh,,  đđiiềềuu  cchhii  tthhaannhh  ssạạcchh,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  yyêêuu  cchhuuộộnngg,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  ttiiếếnngg  

ttốốtt,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  nnhhâânn  đđứứcc  đđáánngg  kkhheenn,,  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  nngghhĩĩ  đđếếnn..  
99
HHễễ  ssựự  ggìì  aannhh  

eemm  đđãã  hhọọcc,,  đđãã  nnhhậậnn,,  đđãã  nngghhee  ởở  nnơơii  ttôôii,,  vvàà  đđãã  tthhấấyy  ttrroonngg  ttôôii,,  hhããyy  llààmm  đđii,,  tthhìì  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  bbììnnhh  aann  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  aannhh  eemm..”” (Php. 4:8-9) 

 

 

 

 

 1. Phải có ý thức chịu cáo trách về các vi phạm bất khiết! 

 

  ““TTôôii  nnóóii  tthheeoo  ccáácchh  llooààii  nnggưườờii,,  vvìì  xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  yyếếuu  đđuuốốii..  VVậậyy,,  aannhh  

eemm  ttừừnngg  đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ôô  uuếế  ggiiaann  áácc  đđặặnngg  pphhạạmm  ttộộii  áácc  tthhểể  

nnààoo……”” (Rô. 6:19a) 

 

 2. Phải có quyết tâm sống nếp sống thánh khiết! 

 

  ““……TThhìì  bbââyy  ggiiờờ,,  hhããyy  đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  đđặặnngg  llààmm  nnêênn  

tthháánnhh  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy”” (Rô. 6:19b) 

 

 3. Con đường nên thánh không tự động: phải cố gắng giữ sự thánh khiết của 

bản thân! 

 

  ““VVảả,,  kkhhii  aannhh  eemm  ccòònn  llààmm  ttôôii  mmọọii  ttộộii  llỗỗii,,  tthhìì  đđốốii  vvớớii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  aannhh  eemm  đđưượợcc  

ttựự  ddoo..”” (Rô. 6:20) 

 

 

 

 


