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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. Sống thờ phượng bằng đời sống biến đổi đòi hỏi một sự biến đổi hợp Kinh 

Thánh về quan hệ với Đức Chúa Trời (Sv. C. 1). 

  (1) “dâng”: Gr.           [paristemi]  “đặt bên cạnh”  “đầu phục” 

  (2) “thân thể”: Gr.      [soma]  “thân mạng”  “đời sống” 

  (3) “sự thờ phượng phải lẽ”: Gr.                  [logikos latreia]  “sự 

hầu việc phải phép” 

Sự biến đổi hợp Kinh Thánh về quan hệ của Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa 

Trời là dâng cả đời sống để hầu việc Ngài vì chúng ta mắc nợ Ngài mọi sự! 

(1) Chúng ta vốn bất xứng hoàn toàn đối với Đức Chúa Trời… 

““VVìì  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  bbởởii  vviiệệcc  llààmm  tthheeoo  lluuậậtt  pphháápp  mmàà  ssẽẽ  đđưượợcc  

xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii,,  vvìì  lluuậậtt  pphháápp  cchhoo  nnggưườờii  ttaa  bbiiếếtt  ttộộii  llỗỗii”” 

(Rô. 3:20)  

  (2) Nhưng chúng ta đã được Ngài kể là sạch tội… 

““VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  tthhìì  đđưượợcc  hhòòaa  tthhuuậậnn  

vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 5:1) 

  (3) Nhờ sự tha thứ hoàn toàn của Ngài. 

““CChhoo  nnêênn  hhiiệệnn  nnaayy  cchhẳẳnngg  ccòònn  ccóó  ssựự  đđooáánn  pphhạạtt  nnààoo  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ởở  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Rô. 8:1) 

““
77
VVảả,,  cchhẳẳnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  mmàà  ssốốnngg,,  ccũũnngg  

cchhẳẳnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  mmàà  cchhếếtt;;  
88
vvìì  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  

ssốốnngg,,  llàà  ssốốnngg  cchhoo  CChhúúaa,,  vvàà  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt,,  llàà  cchhếếtt  cchhoo  CChhúúaa..  VVậậyy  nnêênn  

cchhúúnngg  ttaa  hhooặặcc  ssốốnngg  hhooặặcc  cchhếếtt,,  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  CChhúúaa  ccảả..  
99
ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  cchhếếtt  

vvàà  ssốốnngg  llạạii,,  ấấyy  llàà  đđểể  llààmm  CChhúúaa  kkẻẻ  cchhếếtt  vvàà  kkẻẻ  ssốốnngg”” (Rô. 14:7-9) 

 



2 

 

 

 2. Sống thờ phượng bằng đời sống biến đổi đòi hỏi một sự biến đổi hợp Kinh 

Thánh về tấm lòng của Cơ Đốc Nhân (Sv. C. 2). 

  (1) “biến hóa”: Gr.            [metamorphoo]  “thay hình đổi dạng 

thành tốt hơn” 

  (2) “tâm thần”: Gr.      [nous]  “tấm lòng”  “nơi diễn ra mọi sự vận 

động của linh và hồn” 

  (3) “thử”: Gr.          [dokimazo]  “làm cho thấy chứng cứ” 

““VVìì  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  bbiiếếtt  ttrrưướớcc,,  tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  đđịịnnhh  ssẵẵnn  đđểể  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  

hhììnnhh  bbóónngg  CCoonn  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  CCoonn  nnầầyy  đđưượợcc  llààmm  CCoonn  ccảả  ởở  ggiiữữaa  nnhhiiềềuu  aannhh  

eemm”” (Rô. 8:29; Sv. 28-30) 

 

  

 

 

 1. Đời sống chúng ta phải là đời sống thờ phượng và hầu việc!  

““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. Đời sống chúng ta phải ngày càng trở nên giống Chúa nhiều hơn! 

““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) 

 

 


