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““
11
VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  ddâânngg  

tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ssựự  tthhờờ  

pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..  
22
ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  

đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:1-2)  

 

 

 

 

 1. Đời sống giống Chúa diễn ra qua tiến trình dâng đời sống mình để hầu việc 

Đức Chúa Trời như là một cuộc thờ phượng trọn đời (Rô. 12:1) 

 

  (1) “dâng”: Gr.           [paristemi]  “đem đặt kế một bên”  

  (2) “của lễ”: Gr.       [thusia]  “của hiến tế” 

  (3) “sự thờ phượng”: Gr.         [latreia]  “sự hầu việc” 

 

  ““CChhớớ  nnộộpp  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ttộộii  llỗỗii,,  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  ggiiaann  áácc,,  nnhhưưnngg  hhããyy  pphhóó  

cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ddưườờnngg  nnhhưư  đđãã  cchhếếtt  mmàà  nnaayy  ttrrởở  nnêênn  

ssốốnngg,,  vvàà  ddâânngg  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  vvềề  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh..”” (Rô. 6:13) 

   

 2. Đời sống giống Chúa diễn ra qua tiến trình thực hành cách vững vàng các 

nguyên tắc Kinh Thánh trong mọi lĩnh vực sống để ngày càng hiệp với thánh 

ý của Đức Chúa Trời nhiều hơn (Rô. 12:2) 

 

  (1) “đừng làm theo đời này”: Gr.             [suschematizo]  “rập 

khuôn theo” 

  (2) “biến hóa”: Gr.            [metamorphoo]  “được biến đổi theo” 

  (3) “tâm thần”: Gr.      [nous]  “chỗ của lý trí, ý chí, tình cảm hội tụ lại” 

 

  ““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  

ccũũ  đđãã  qquuaa  đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii..”” (2Cô. 5:17) 
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 1. Phải biết tự tra xét mình xem có sống tách li với thế gian ngày càng rõ nét 

hơn hay không. 

 

  ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  

ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  

ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..”” (Rô. 12:1) 

 

 2. Phải biết tự tra xét mình xem có sống tận hiến cho Đức Chúa Trời ngày càng 

rõ nét hơn hay không. 

 

  ““ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  

mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:2) 

 

  

 

 

 


