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““
33
VVìì  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  kkhhiiếếnn  aannhh  eemm  nnêênn  tthháánnhh::  ttứứcc  llàà  pphhảảii  lláánnhh  ssựự  ôô  

uuếế,,  
44
mmỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  bbiiếếtt  ggiiữữ  tthhâânn  mmììnnhh  cchhoo  tthháánnhh  ssạạcchh  vvàà  ttôônn  ttrrọọnngg,,  

55
cchhẳẳnngg  bbaaoo  

ggiiờờ  ssaa  vvààoo  ttììnnhh  ddụụcc  lluuôônngg  ttuuồồnngg  nnhhưư  nnggưườờii  nnggooạạii  đđạạoo,,  llàà  kkẻẻ  kkhhôônngg  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Tê. 4:3-5)  

 

 

 

 

 1. Đức tin được chứng tỏ qua việc bản thân không phạm sự ô uế (C. 3) 

 

  (1) “nên thánh”: Gr.          [hagiasmos] = “sự thánh khiết”  “sự tinh 

sạch bên ngoài nhờ sự đổi mới của bên trong” 

  (2) “lánh”: Gr.          [apechomai] = “kiềm chế”  “tránh không mắc 

vào, ở trong” 

  (3) “sự ô uế”: Gr.         [porneia] = “sự dâm dục”  “sự ham muốn xác 

thịt trái lẽ” 

 

  ““NNhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  đđưượợcc  bbuuôônngg  tthhaa  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  rrồồii,,  tthhìì  aannhh  eemm  đđưượợcc  llấấyy  ssựự  nnêênn  tthháánnhh  llààmm  kkếếtt  qquuảả,,  vvàà  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  

đđờờii  llààmm  ccuuốốii  ccùùnngg..”” (Rô. 6:22) 

   

 2. Đức tin được chứng tỏ qua sự đáng tôn trọng của bản thân (C. 4) 

 

  (1) “giữ thân mình”: Gr.         [ktaomai] = “chủ hữu bản thân”  “điều 

khiển bản thân” 

  (2) “thánh sạch”: Gr.          [hagiasmos] = “sự thánh khiết”  “sự tinh 

sạch bên ngoài nhờ sự đổi mới của bên trong” 

  (3) “tôn trọng”: Gr.      [time] = “có giá”  “được đánh giá cao”   

 

  ““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..”” (Rô. 6:19b) 
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 3. Thân ô uế là thân của người chưa có đức tin (C. 5) 

 

  (1)  “chẳng bao giờ sa vào”: Gr.             [me en pathos] = “không ở 

trong”  “không bị cuốn vào” 

  (2) “tình dục luông tuồng”: Gr.                [pathos epithumia] = “dục 

vọng”  “sự ham muốn vô độ về sắc dục” 

  (3) “kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời”: Gr.        [oida ho      theos] = 

“không ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời”  “không có đức tin 

nơi Đức Chúa Trời” 

 

  ““
1177

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,,  
1188

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..  
1199

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..      ”” (Êph. 4:17-19) 

 

 

 

 

 1. Có đức tin thì phải tránh không để bản thân mắc vào sự ô uế! 

 

  ““VVìì  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  kkhhiiếếnn  aannhh  eemm  nnêênn  tthháánnhh::  ttứứcc  llàà  pphhảảii  lláánnhh  

ssựự  ôô  uuếế”” (1Tê. 4:3) 

 

 2. Có đức tin thì phải biết giữ cho bản thân được đánh giá cao! 

 

  ““MMỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  bbiiếếtt  ggiiữữ  tthhâânn  mmììnnhh  cchhoo  tthháánnhh  ssạạcchh  vvàà  ttôônn  ttrrọọnngg”” (1Tê. 4:4)  

 

 3. Còn ở trong sự vô độ là chưa có đức tin nơi Đức Chúa Trời! 

 

  ““CChhẳẳnngg  bbaaoo  ggiiờờ  ssaa  vvààoo  ttììnnhh  ddụụcc  lluuôônngg  ttuuồồnngg  nnhhưư  nnggưườờii  nnggooạạii  đđạạoo,,  llàà  kkẻẻ  

kkhhôônngg  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Tê. 4:5) 

 

 

 

 

 


