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““
11
VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  llàà  nnơơii  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
22
HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  

hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  
33
vvìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
44
KKhhii  nnààoo  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  aannhh  eemm,,  ssẽẽ  hhiiệệnn  

rraa,,  bbấấyy  ggiiờờ  aannhh  eemm  ccũũnngg  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa  vvớớii  NNggààii  ttrroonngg  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn”” (Côl. 3:1-4; Sv. 

Rô. 6:1-11)  

 

 

 

 

 1. Phải sống đời sống tách ly theo như vị trí sống đã được tách vạch của Cơ 

Đốc Nhân (Sv. C. 1-2). 

  (1) “sống lại”: Gr.           [sunegeiro]  “trỗi dậy với”, “sống lại với” 

  (2) “tìm”: Gr.       [zeteo]  “theo đuổi” 

  (3) “ham mến”: Gr.        [phroneo]  “trông mong” 

““
1111

AAnnhh  eemm  ccũũnngg  cchhịịuu  ccắắtt  bbìì  ttrroonngg  NNggààii,,  kkhhôônngg  pphhảảii  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  bbởởii  ttaayy  nnggưườờii  

ttaa  llààmm  rraa,,  nnhhưưnngg  llàà  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  llộộtt  bbỏỏ  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  

cchhúúnngg  ttaa..  
1122

AAnnhh  eemm  đđãã  bbởởii  PPhhéépp  BBááppttêêmm  đđưượợcc  cchhôônn  vvớớii  NNggààii,,  tthhìì  ccũũnngg  đđưượợcc  

ssốốnngg  llạạii  vvớớii  NNggààii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  

kkhhiiếếnn  NNggààii  ttừừ  kkẻẻ  cchhếếtt  ssốốnngg  llạạii”” (Côl. 2:11-12)  

 

 2. Phải sống đời sống tách ly vì sự sống của Cơ Đốc Nhân có bản chất ly đoạn 

với thế gian (Sv. C. 3). 

  (1) “chết”: Gr.           [apothnesko]  “bị phân cách và mất năng lực 

đáp ứng” 

  (2)  “sự sống”: Gr.     [zoe]  “được liên kết và có năng lực đáp ứng” 

  (3) “giấu với”: Gr.        [krupto]  “được che phủ” 

   ““ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii……””  

    Nguồn lực sống: Vô tận và ẩn kín (Sv. Gi. 14:19; Phlp. 3:20). 

    Tình trạng sống: An toàn tuyệt đối (Sv. Gi. 10:29). 

    Dạng thức sống: Hiệp nhất trong Đức Chúa Cha (Sv. Gi. 14:20; 

17:21). 
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““
2200

NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccôônngg  ddâânn  ttrrêênn  ttrrờờii;;  ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  đđóó  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  ttrrôônngg  

đđợợii  CCứứuu  CChhúúaa  mmììnnhh  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  
2211

NNggààii  ssẽẽ  bbiiếếnn  hhóóaa  tthhâânn  tthhểể  

hhèènn  mmạạtt  cchhúúnngg  ttaa  rraa  ggiiốốnngg  nnhhưư  tthhâânn  tthhểể  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii,,  yy  tthheeoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  

NNggààii  ccóó  đđểể  pphhụụcc  mmuuôônn  vvậậtt”” (Phlp. 3:20-21)  

 

 3. Phải sống đời sống tách ly vì sự sống tương lai của Cơ Đốc Nhân là sự sống 

qua và trong Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. C. 4). 

  (1) “hiện ra”: Gr.         [phaneroo]  “bày tỏ ra cho thấy” 

  (2) “với (Ngài)”: Gr.     [sun]  “chung, cùng, theo,…” 

  (3) “sự vinh hiển”: Gr.      [doxa]  “sự rạng rỡ” 

““
88
VVảả,,  llúúcc  ttrrưướớcc  aannhh  eemm  đđưươơnngg  ccòònn  ttốốii  ttăămm,,  nnhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  nnêênn  nnggưườờii  ssáánngg  

lláánngg  ttrroonngg  CChhúúaa..  HHããyy  bbưướớcc  đđii  nnhhưư  ccáácc  ccoonn  ssáánngg  lláánngg;;  
99
vvìì  ttrrááii  ccủủaa  ssựự  ssáánngg  

lláánngg  ởở  ttạạii  mmọọii  đđiiềềuu  nnhhâânn  ttừừ,,  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt..  
1100

HHããyy  xxéétt  đđiiềềuu  cchhii  vvừừaa  

llòònngg  CChhúúaa,,  
1111

vvàà  cchhớớ  ddựự  vvààoo  ccôônngg  vviiệệcc  vvôô  íícchh  ccủủaa  ssựự  ttốốii  ttăămm,,  tthhàà  qquuởở  ttrráácchh  

cchhúúnngg  nnóó  tthhìì  hhơơnn;;  
1122

vvìì  ddầầuu  nnóóii  đđếếnn  đđiiềềuu  mmàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  llààmm  ccáácchh  kkíínn  

ggiiấấuu,,  ccũũnngg  đđãã  llàà  hhổổ  tthhẹẹnn  rrồồii..  
1133

NNhhưưnngg  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  đđãã  bbịị  qquuởở  ttrráácchh  đđềềuu  

đđưượợcc  ttỏỏ  rraa  bbởởii  ssựự  ssáánngg;;  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  đđãã  ttỏỏ  rraa  tthhìì  ttrrởở  nnêênn  ssựự  ssáánngg  vvậậyy..  
1144

CChhoo  

nnêênn  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  đđáámm  

nnggưườờii  cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii”” (Êph. 5:8-14)  

 

 

 

 

 1. Phải đoạn ly với thế gian! 

““
11
VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

llàà  nnơơii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
22
HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  

ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt”” (Côl. 3:1-2) 

 

 2. Phải nương mình trong Chúa! 

““VVìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii”” (Côl. 3:3) 

 

 3. Phải theo đuổi sự vinh hiển của Chúa! 

““KKhhii  nnààoo  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  aannhh  eemm,,  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa,,  bbấấyy  ggiiờờ  aannhh  eemm  

ccũũnngg  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa  vvớớii  NNggààii  ttrroonngg  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn”” (Côl. 3:4) 

 


