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““
99
  NNhhưưnngg  aannhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  tthhầầyy  ttếế  llễễ  nnhhàà  vvuuaa,,  llàà  ddâânn  

tthháánnhh,,  llàà  ddâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  đđứứcc  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm  rraa  kkhhỏỏii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  NNggààii;;  
1100

  

aannhh  eemm  nnggààyy  ttrrưướớcc  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  mmộộtt  ddâânn,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  llàà  ddâânn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

ttrrưướớcc  kkhhôônngg  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt..””  (1Phi. 2:9-10; Sv. 

2:1-10)  

 

 

 

  

 1. Cơ Đốc Nhân chúng ta là công cụ minh thị cho mỹ đức của Đức Chúa Trời 

(C. 9) 

  ““NNhhưưnngg  aannhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  tthhầầyy  ttếế  llễễ  nnhhàà  vvuuaa,,  llàà  

ddâânn  tthháánnhh,,  llàà  ddâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  

đđứứcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm  rraa  kkhhỏỏii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  

ccủủaa  NNggààii”” (1Phi. 2:9) 

 

  (1) “dòng giống được lựa chọn”: Gr.                 [genos eklektos]  

“những người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Ngài”  

  (2) “chức thầy tế lễ nhà vua”: Gr.                      [basileios 

hierateuma]  “vương quốc của thầy tế lễ của Đức Chúa Trời” (Sv. 

Xuất. 19:6; Khải. 1:6) 

  (3) “dân thánh”: Gr.              [ethnos hagios]  “được biệt riêng ra cho 

mục đích của Đức Chúa Trời” (Sv. Xuất. 19:6; Khải. 1:6) 

  (4) “rao giảng”: Gr.           [exaggello]  “trình bày ra cho thấy” (Sv. 

Ês. 43:21) 

  (5) “nhân đức”: Gr.       [arete]  “các mỹ đức của Đức Chúa Trời” 

 

  ““ẤẤyy  cchhíínnhh  CChhúúaa  đđãã  ccứứuu  cchhúúnngg  ttaa,,  đđãã  ggọọii  cchhúúnngg  ttaa  bbởởii  ssựự  kkêêuu  ggọọii  tthháánnhh,,  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthheeoo  vviiệệcc  llààmm  cchhúúnngg  ttaa,,  bbèènn  llàà  tthheeoo  ýý  rriiêênngg  NNggààii  cchhỉỉ  đđịịnnhh,,  tthheeoo  âânn  

đđiiểểnn  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ttừừ  ttrrưướớcc  mmuuôônn  đđờờii  vvôô  

ccùùnngg..”” (2Ti. 1:9) 



 15_(V.3) “Phải Làm Công Cụ Của Đức Chúa Trời Cho Thế Gian”   

 

22  

 

       

 2. Cơ Đốc Nhân chúng ta là công cụ khẳng định ơn thương xót của Đức Chúa 

Trời (C. 10) 

  ““AAnnhh  eemm  nnggààyy  ttrrưướớcc  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  mmộộtt  ddâânn,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  llàà  ddâânn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  ttrrưướớcc  kkhhôônngg  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt..”” (1Phi. 

2:10) 

 

  (1) “không phải là một dân”: Gr.          [ou laos]  “không được ở 

trong giao ước của Đức Chúa Trời” 

  (2) “dân Đức Chúa Trời”: Gr.            [laos theos]  “được tái sinh, 

được nên thánh, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời” 

  (3) “được thương xót”: Gr.       [eleeo]  “được cứu chuộc trong và qua 

Đức Chúa Jêsus Christ” 

 

  ““NNhhưư  NNggààii  pphháánn  ttrroonngg  ssáácchh  ÔÔssêê  rrằằnngg::__TTaa  ssẽẽ  ggọọii  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ddâânn  TTaa  llàà  

ddâânn  TTaa,,__KKẻẻ  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  yyêêuu  ddấấuu  llàà  yyêêuu  ddấấuu”” (Rô. 9:25; Sv. Ôsê 2:23)  

 

   

 

 

 1. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời làm động 

cơ tối hậu cho đời sống của mình!  

 

  ““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  

hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm..”” (1Cô. 10:31; Sv. 1Phi. 2:9)  

 

 2. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải lấy đời sống đạo thực hành của mình để khẳng 

định ơn thương xót Đức Chúa Trời đã dành cho mình! 

 

  ““SSựự  ttiinn  đđạạoo  tthhaannhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  vvếếtt,,  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  

llàà::  TThhăămm  vviiếếnngg  kkẻẻ  mmồồ  ccôôii,,  nnggưườờii  ggóóaa  bbụụaa  ttrroonngg  ccơơnn  kkhhốốnn  kkhhóó  ccủủaa  hhọọ,,  vvàà  ggiiữữ  

llấấyy  mmììnnhh  cchhoo  kkhhỏỏii  ssựự  ôô  uuếế  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann..”” (Gia. 1:27; Sv. Php. 2:12-18) 

 

 


