
 

  
 

(Rô. 12:1-2) 

 
““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  ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo””  

((RRôô..  1122::22)) 

 
Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải có 
đời sống tách ly và tận hiến. Chúng ta phải tách ly ra khỏi sự bất 
khiết của thế gian, nhưng chỉ có thế thì chưa đủ. Nếu chỉ có tách 
ly khỏi thế gian không thôi, chúng ta dễ bị rơi vào m t tr ng thái 
trống kh ng có thể khiến cho đời sống cá nh n chúng ta có 
nh ng thái đ  và hành đ ng bất khiết thu c linh như kiêu ng o, 
phản kháng, v ch lá tìm s u... Để đời sống tin kính của mỗi cá 
nhân không có ““ttưư  ttưưởởnngg  ccaaoo  qquuáá  llẽẽ”” mà là có m t ““ttââmm  ttììnnhh  

ttầầmm  tthhưườờnngg,,  yy  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  pphhúú  cchhoo  

ttừừnngg  nnggưườờii””, cùng v i việc tự ph n r  mình ra khỏi sự bất khiết 
của thế gian, nhất thiết chúng ta c ng phải có sự tận hiến mình 
cho Đức Chúa Trời    .     -13; 12:1-3). Sự tận hiến đời sống 
cá nhân cho Đức Chúa Trời nói về việc chúng ta d ng mình cho 
Đức Chúa Jêsus và d ng cu c sống của chúng ta cho Ngài   C . 
5:15). Chính từ việc d ng đời sống cá nh n cho Chúa mà Ngài 
m i có thể được biểu hiện qua đời sống của chúng ta   al.      . 
 
 ốn đ  tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, chúng ta có 
b n phận của người tín h u là tận hiến hoàn toàn cho Chúa và 
c ng việc của Chúa trong thế gian này    .       Sv.  s     . 
Chúng ta làm sự ấy b ng quyết định của tấm l ng và b ng sự c u 
nguyện. Sứ Đ    haolô cho thấy việc tận hiến này có các phương 
diện sau đ y  
 
I. TẬN HIẾN LÀ  Ì? (Câu 1) 

Người tin theo Chúa kh ng c n là “chủ nh n” của chính 
mình n a  Rô. 14:8). 

  
 1. Bản Chất Của  iệc Tận Hiến 
 

 iệc tận hiến có bản chất của sự d ng hiến. Tận hiến 
là hành đ ng đ u phục Đức Chúa Trời m t cách đ y 
đủ và thỏa đáng để được chuyển hóa cho giống Đức 

Chúa Jêsus, và để được sử dụng vào c ng việc và ý chỉ 
của Ngài. Tận hiến là chúng ta d ng cho Đức Chúa 
Trời toàn b  con người của chúng ta  D ng đời sống 
của chúng ta, tài sản của chúng ta, th n thể của chúng 
ta cho Đức Chúa Trời để trở nên điều Ngài muốn, để 
làm nh ng gì Ngài muốn chúng ta làm, và để đi bất cứ 
nơi nào Ngài muốn chúng ta đi. Chúng ta thực hiện 
việc d ng hiến này b ng [1] sự quyết định của tấm 
l ng và [2] biến quyết định này thành hành đ ng qua 
sự c u nguyện   s.     , và sự v ng lời  Lu.       . 
  

 2. Tính Chất Của  iệc Tận Hiến 
 

 iệc tận hiến đời sống cá nh n giống v i việc d ng 
cho Đức Chúa Trời m t của lễ. Đó chính là hành vi 
d ng cho Ngài m t điều gì đó quí giá mà chúng ta có 
(2Sa. 24:24). Tận hiến đời sống cá nh n là kết ư c 
d ng cho Chúa chính tự th n chúng ta, là dâng cho 
Chúa m t sự sở h u cá nh n quí giá nhất của chúng ta. 
Sứ Đ   haolô kể sự d ng  hiến này như thể là  

 
  a. M t Của Lễ Sống 
 

T i lúc được cứu rỗi, chúng ta đ  chết đối v i các 
ác bá thu c linh ngày  ưa và đ  được làm nên 
sống đ ng cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa 
Jêsus là Chủ Nh n m i của chúng ta   al. 
2:20Rô. 6:11). Chúng ta phải nhìn nhận l  thật 
thu c linh này và càng trở nên thuận phục Đức 
Chúa Trời nhiều l n hơn là ngày trư c đi theo t i 
lỗi, thế gian, và Satan. 
  

  b.  M t Của Lễ Thánh 
 

B ng sự kết ư c tận hiến đời sống cá nh n, 
chúng ta tự ph n r  ra khỏi t i lỗi để d ng mình 
cho Đức Chúa Trời và thể hiện mục đích sống 
của chúng ta là làm đ  d ng c ng ngh a của Đức 
Chúa Trời chứ ch ng c n là c ng cụ của sự tà ác 
n a    .      -132Ti. 2: 21). 

 
  c. M t Của Lễ Đ p L ng Đức Chúa Trời 
 

Sự kết ư c tận hiến đời sống cá nh n làm đ p 
l ng Đức Chúa Trời  Sv. Êph. 5:102Cô. 5: 9 . 
Sự kết ư c ấy cho ph p Ngài tiếp sức, dẫn d t, và 
sử dụng chúng ta làm theo ý muốn của Ngài và 
qua đó làm sáng danh Ngài (Êph. 2: 10). 

 
 3. Lý Do Của  iệc Tận Hiến 

 
 iệc tận hiến đời sống cá nh n để h u việc Đức Chúa 
Trời là m t điều phải l . Sự việc r ng h u việc Chúa là 
phải l  có ít nhất ba nguyên nh n  

 
    ứ    t, 

Đó là m t ngh a vụ hợp lý. Chúng ta phải theo sát sự 
d y bảo và dẫn d t của Chúa như đ  được ban cho qua 
Kinh Thánh chứ kh ng phải chỉ chờ sự mách bảo của 
Ngài và nhờ sự phỏng đoán của chúng ta  Êph. 
5:10Êph. 5:17). 

 
  ứ    , 
Đó là m t ngh a vụ b t bu c.  iệc tự d ng mình 
chúng ta cho Đức Chúa Trời là điều phải l  vì Đức 
Chúa Jêsus đ  ban chính mình Ngài cho chúng ta 
(Ma. 20:282Cô. 5:15). 
 
  ứ   , 
Đó là m t ngh a vụ kh n ngoan.  iệc d ng mình làm 
đ  d ng cho sự c ng bình của Đức Chúa Trời vì sự 
vinh hiển của Ngài, và để làm ích cho bản th n c ng 
như cho tha nh n, hiển nhiên là kh n ngoan hơn là 
làm c ng cụ cho sự kh ng c ng bình, bất  ứng đối 
v i Đức Chúa Trời, có h i cho chính mình và cho cả 
người khác    .    2Ti. 2:21). 

 
 4. Mục Đích Của Sự Tận Hiến 
 

 iệc tận hiến đời sống cá nh n là nh m mục đích h u 
việc Đức Chúa Trời. Người ta kh ng thể h u việc Đức 
Chúa Trời mà kh ng có sự kết ư c tận hiến cả đời 
sống mình. Sự thật bi đát là nếu thiếu m t sự kết ư c 
như vậy, người ta s  cứ tiếp tục ở trong v ng ảnh 
hưởng và sự phục vụ cho các ác bá thu c linh c  của 
mình mà th i (Sv. Êph. 4:22-24). 

 



 

 5. Đ ng Cơ Của  iệc Tận Hiến 
 

Sứ Đ   hao-l  đ  thiết tha kêu gọi các đ c giả của 
mình thực hiện việc ““ddâânngg  tthhâânn  tthhểể”” của mỗi cá nh n 

““llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh””. Đ y là điều bức thiết vì 
[1] lu n có sự đe dọa của các k  th  thu c linh    hi. 
    , vì [2] t m quan trọng của c ng việc Chúa   ph. 
5:27), và vì [3] trách nhiệm làm con d n của Đức 
Chúa Trời   C .      . Sứ Đ   haol  c n viện dẫn 
đến  n Điển Thiên Thượng, nhờ đó Đức Chúa Trời 
đ  tha cho chúng ta khỏi án ph t của t i lỗi. Chính vì 
thế nên chúng ta m c nợ Đức Chúa Trời mọi sự   C . 
5:14-15). 

 
II. LÀM  Ì ĐỂ TẬN HIẾN? (Câu 2) 

Khi chúng ta tận hiến đời sống cá nh n mình cho Chúa, 
chúng ta bày tỏ sự s n l ng tu n thủ theo sự d y dỗ và đ i 
hỏi của Ngài  Ma.      

b
 . H y để ý hai sự đ i hỏi sau đ y  

 
 1.  hải Chấm Dứt Làm Theo Đời Này (Câu 2

a
) 

Sự kết ư c của chúng ta v i Đức Chúa Trời đ i hỏi 
r ng chúng ta phải chấm dứt làm theo nếp sống tà ác 
của đời này c ng mọi lo i suy ngh  và thái đ  kh ng 
tin kính. Làm theo đời này là m c lấy m t nếp sống 
không ph  hợp v i nh ng gì dân Chúa phải có   ph. 
2:101Phi. 2:9 , và kh ng bày tỏ sự giống Chúa, tức 
là sự sống đời đời (Êph 5:8, 17Côl. 3:10). 
 

 2.  hải Lu n Lu n Làm Theo   Muốn Của Đức Chúa 
Trời (Câu 2

b
) 

 

“  ế     ”“  ế     ” nói về sự thể hiện ra bên ngoài m t thực 
t i vốn có ở bên trong. Có Chúa Jêsus trong đời sống, 
chúng ta phải để cho Ngài thể hiện chính Ngài qua thái 
đ , tính cách và hành vi của chúng ta   al. 
4:192:20 . Chúng ta làm điều này b ng việc d ng 
mình cho Ngài mỗi ngày và b ng việc thực hành nếp 
sống đ o theo Kinh Thánh h u bày tỏ được Ngài    . 
13:12-14Êph. 5:17-20Côl. 3:1-4Ma      . 
Điều này đ i hỏi chúng ta phải học biết ý Chúa và làm 
theo m t cách hết l ng trong quyền n ng của Đức 
Thánh Linh h u làm sáng danh Chúa. 

 

Đời sống và sự h u việc Cơ Đốc đ i hỏi phải có sự kết 
ư c của chúng ta v i Đức Chúa Trời và ý muốn của 
Ngài, ch ng phải chỉ khởi sự r i th i mà phải duy trì 
mỗi ngày. Chúng ta c ng phải đ u phục Ngài trở l i 
mỗi khi chúng ta có sự m c mư u v i sự cám dỗ của 
các k  th  thu c linh (Gia. 4:7-10). Chỉ duy nhất Chúa 
Jêsus là có toàn quyền điều khiển chúng ta mà th i. 
Đấng đang n ng đ  mu n vật và tể trị toàn v  trụ này 
có thể gánh vác đời sống của chúng ta tốt hơn là tự 
chúng ta làm lấy. Sự kết ư c hàng ngày của chúng ta 
v i Đức Chúa Trời cho ph p Đức Chúa Trời ban 
phư c cho chúng ta và sử dụng chúng ta làm ngu n 
phư c cho tha nh n.  ao l ng sự kết ư c này s  làm 
cho chúng ta có thể bị t n h i bởi tay các k  th  thu c 
linh của chúng ta. 

 
III. TÁC DỤN  CỦA  IỆC TẬN HIẾN T  N ĐỜI SỐN  

CÁ NHÂN (Câu 3) 
 Đời sống tận hiến đem l i cho người tín h u m t bản s c và 

bản l nh m i. 
 
 1  iệc Tận Hiến  iúp  iải Thoát Khỏi Chủ Ngh a Duy 

Ngã  
 
  Tin Lành có tác dụng giải thoát chúng ta ra khỏi chủ 

ngh a duy ng   chúng ta s  d n d n kh ng c n dám tự 
 em là đáng phải được ca ngợi mà chỉ c n biết quan 
tâm đến việc nhận biết và làm theo ý muốn của Ðức 
Chúa Trời trên đời sống mình (Gal. 2:20). Đó chính là 
m t ““TTââmm  ttììnnhh  ttầầmm  tthhưườờnngg,,  yy  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn  mmàà  

ÐÐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  pphhúú  cchhoo  ttừừnngg  nnggưườờii””. 
 
 2.  iệc Tận Hiến  iúp Nhận Thực Được Tự Ng  
 
  B ng việc chú t m hoàn toàn vào ý chỉ kh n ngoan 

của Đức Chúa Trời  C u  
b
): ““TThhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  

llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg,,  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” , m t 
sự tự thức khiêm tốn và tự nhiên  kh ng gượng  p  
được hình thành trên đời sống chúng ta. Trên bư c 
đường t ng trưởng đức tin, nhờ ơn Thiên Thượng, 
mỗi ngày chúng ta s  càng thực l ng nhận biết được 
nhiều hơn nh ng khiếm khuyết của bản th n, chúng ta 
s  giảm d n việc tự đánh giá quá cao về mình, và r i s  
thôi không còn có ““TTưư  ttưưởởnngg  ccaaoo  qquuáá  llẽẽ”” n a. 

 
 3.  iệc Tận Hiến  iúp Tiếp N p Quyền N ng Thiên 

Thượng 
 
   iệc tận hiến đời sống cá nh n s  đem l i quyền n ng 

cho chúng ta. Tính cá nh n của chúng ta s  kh ng c n 
bị chủ ngh a tự ng  đ c t n c m t  khi tấm l ng của 
chúng ta biết chọn đi theo con đường h  mình mà Ðức 
Chúa Jêsus đ  nêu gương (Phil. 2:5-8). Ngược l i, các 
phẩm chất cá nh n cao đ p của mỗi người (Gal. 5:22-
23) s  được phát triển theo m t chiều kích m i. Tương 
phản v i tinh th n tự t n, tự đ i mà người đời hết sức 
khát khao và đề cao  tính h  mình Cơ Ðốc giúp cho 
Cơ Ðốc Nh n thoát khỏi v  số ràng bu c của thế gian, 
gi  bỏ được các lề thói c , và tiếp n p cho họ m t 
nhân cách Cơ Đốc v i nếp ngh , cách làm được định 
hình, định hư ng nhờ Lời Đức Chúa Trời và quyền 
n ng Đức Thánh Linh (2Cô. 5:17). M t khi đời sống 
cá nhân được tận hiến cho Đức Chúa Trời, Ngài s  bởi 
Đức Thánh Linh mà ban quyền n ng Thiên Thượng 
để trang bị cho họ sống làm đ p ý Ngài như chính Đức 
Chúa Jêsus đ  làm   i.      . 

 
 
Kh ng  n ào, d  d i như người thế gian  các Cơ Ðốc Nh n l ng 
l  nhưng m nh m  phi thường trong từng bư c đi khiêm h  của 
mình trên con đường tận hiến đời sống cá nh n. Nhờ biết  em 
th n thể mình như đ  được d ng lên cho Ðức Chúa Trời trên bàn 
thờ Ngài, người tín h u Cơ Ðốc thoát ly được nh ng ràng bu c 
của các lề thói thế gian để kh ng ngừng được t ng trưởng theo 
mẫu mực của Đức Chúa Jêsus. Nhờ biết d ng chính ““TThhâânn  tthhểể  

mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh””, tư duy, ý chí và tình cảm của 
người tín h u được ở trong m t mối th ng c ng thường  uyên 
v i Ðức Thánh Linh nên kh ng hề thiếu quyền n ng để sống đời 
sống đức tin thực hành. M t đời sống Cơ Ðốc bình dị, thanh tao, 
đ p ý Ðức Chúa Trời chỉ có thể đến v i người dám v ng lời để 

““TThhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ÐÐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo””. Đời sống của Cơ Đốc Nh n ch ng nh ng 
là m t đ i sống tách ly khỏi sự bất khiết của thế gian mà c n phải 
là m t đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời n a. 
 
  


