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““
1155

VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  mmùùii  tthhơơmm  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ởở  ggiiữữaa  

kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu,,  vvàà  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  bbịị  hhưư  mmấấtt::  
1166

CChhoo  kkẻẻ  nnầầyy,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  cchhếếtt  llààmm  cchhoo  cchhếếtt;;  

cchhoo  kkẻẻ  kkiiaa,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  llààmm  cchhoo  ssốốnngg..  --  AAii  xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy??  --  
1177

VVảả,,  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  ggiiảả  mmạạoo  llờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  kkhháácc;;  nnhhưưnngg  

cchhúúnngg  ttôôii  llấấyy  llòònngg  cchhâânn  tthhậậtt,,  tthheeoo  nnhhưư  đđạạoo  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  

ggiiảảnngg  rraa  tthhểể  ấấyy  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (2Cô. 2:15-17; Sv. 

2:14-17)  

 

 

 

 

 1. Chức phận làm đại biểu của Đức Chúa Trời trong thế gian đòi hỏi Cơ Đốc 

Nhân phải trong sáng về đời sống (C. 15-16) 

  ““
1155

  VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  mmùùii  tthhơơmm  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ởở  

ggiiữữaa  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu,,  vvàà  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  bbịị  hhưư  mmấấtt::  
1166

  CChhoo  kkẻẻ  nnầầyy,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  cchhếếtt  llààmm  

cchhoo  cchhếếtt;;  cchhoo  kkẻẻ  kkiiaa,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  llààmm  cchhoo  ssốốnngg..  --  AAii  xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  

nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy??”” (2Cô. 2:15-16) 

 

  (1) “mùi thơm của Đấng Christ”: Gr.        [euodia]  “sự biểu trưng 

cho Đấng Christ” 

  (2) “mùi của sự chết”: Gr.         [thanatos]  “ảnh hưởng xấu khiến 

Tin Lành mất tác dụng” 

  (3) “mùi của sự sống”: Gr.     [zoe]  “ảnh hưởng tốt khiến Tin Lành có 

tác dụng tích cực” 

 

  ““VVìì  CChhúúaa  ccóó  pphháánn  ddặặnn  cchhúúnngg  ttaa  nnhhưư  vvầầyy::TTaa  llậậpp  nnggưươơii  llêênn  đđặặnngg  llààmm  ssựự  ssáánngg  

cchhoo  ccáácc  ddâânn,,__HHầầuu  cchhoo  nnggưươơii  đđeemm  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  cchhoo  đđếếnn  ccùùnngg  ccõõii  đđấấtt..”” (Công. 

13:47; Sv. Ês. 49:6)  

       

 2. Chức phận làm đại biểu của Đức Chúa Trời trong thế gian đòi hỏi Cơ Đốc 

Nhân phải thẳng ngay về chức trách (C. 17) 
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  ““VVảả,,  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  ggiiảả  mmạạoo  llờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  kkhháácc;;  

nnhhưưnngg  cchhúúnngg  ttôôii  llấấyy  llòònngg  cchhâânn  tthhậậtt,,  tthheeoo  nnhhưư  đđạạoo  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn  tthhểể  

nnààoo,,  tthhìì  ggiiảảnngg  rraa  tthhểể  ấấyy  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” 

(2Cô. 2:17) 

 

  (1) “giả mạo”: Gr.          [kapeleuo]  “làm cho suy đồi bằng việc 

bán rao, trao đổi” 

  (2) “lòng chân thật”: Gr.             [heilikrineia]  “lòng ngay thẳng và 

thật thà” 

  (3) “giảng ra thể ấy”: Gr.       [laleo]  “thốt ra, nói lên” 

 

  ““
11
VVậậyy  nnêênn,,  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhờờ  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  đđãã  bbaann  cchhoo,,  mmàà  đđưượợcc  cchhứứcc  vvụụ  nnầầyy,,  

tthhìì  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  nnggãã  llòònngg;;  
22
nnhhưưnngg  cchhúúnngg  ttôôii  ttừừ  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  hhổổ  tthhẹẹnn  ggiiấấuu  

kkíínn..  CChhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  tthheeoo  ssựự  ddốốii  ggạạtt,,  vvàà  cchhẳẳnngg  ggiiảả  mmạạoo  llờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

nnhhưưnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttôôii  ttỏỏ  bbààyy  llẽẽ  tthhậậtt,,  kkhhiiếếnn  llưươơnngg  ttââmm  

mmọọii  nnggưườờii  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  llàà  đđáánngg  cchhuuộộnngg..”” (2Cô. 4:1-2) 

 

  

  

 

 

 1. Phải chuyên tâm gìn giữ để đời sống mình không có tác dụng tiêu cực đối với 

người khác.  

 

  ““
1155

VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  mmùùii  tthhơơmm  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ởở  

ggiiữữaa  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu,,  vvàà  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  bbịị  hhưư  mmấấtt::  
1166

CChhoo  kkẻẻ  nnầầyy,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  cchhếếtt  llààmm  

cchhoo  cchhếếtt;;  cchhoo  kkẻẻ  kkiiaa,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  llààmm  cchhoo  ssốốnngg..  --  AAii  xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  

nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy??”” (2Cô. 2:15-16; Sv. Công. 13:47) 

 

 2. Phải cẩn trọng trong việc thi hành các ân tứ thuộc linh đã được Đức Chúa 

Trời ban cho mình. 

 

  ““VVảả,,  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  ggiiảả  mmạạoo  llờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  kkhháácc;;  

nnhhưưnngg  cchhúúnngg  ttôôii  llấấyy  llòònngg  cchhâânn  tthhậậtt,,  tthheeoo  nnhhưư  đđạạoo  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn  tthhểể  

nnààoo,,  tthhìì  ggiiảảnngg  rraa  tthhểể  ấấyy  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” 

(2Cô. 2:17; Sv. 1Phi. 4:10-11) 

 


