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“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua, là Dân Thánh, 

là Dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh 

em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” 

(1Phi. 2:9; Sv. 1-10) 
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1. Truyền Giáo Phải Là Hướng Đi Tối Hậu Của Hội Thánh Vì Nhân Thân Đích Thực 

Của Cơ Đốc Nhân Là Chức Tư Tế Đối Với Đức Chúa Trời! (C. 9a) 

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua, là Dân Thánh,  
là Dân thuộc về Đức Chúa Trời.” 

(1Phi. 9a) 
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 (1)  “dòng giống được lựa chọn”: Gr. γένορ ἐκλεκτόρ [genos eklektos]  “lớp người 

   được Đức Chúa Trời chỉ định theo sự định mạng của Ngài” 

 (2)   “Thầy Tế Lễ Nhà Vua”: Gr. ἱεπάτεςμα [hierateuma]  “chức phận tư tế của Thầy 

   Tế Lễ của Đức Chúa Trời” (Sv. Rô. 12:1) 

 (3)   “Dân Thánh”: Gr. ἔθνορ ἅγιορ [ethnos hagios]  “lớp người được biệt riêng ra  

   cho Đức Chúa Trời” 

 (4)   “Dân thuộc về Đức Chúa Trời”: Gr. λαόρ  εἰρ [laos eis]  “những người ở trong  

   Đức Chúa Trời” 
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“Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời,  
trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.” 

(1Phi. 2:10) 
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2.  Truyền Giáo Phải Là Hướng Đi Tối Hậu Của Hội Thánh  
Vì  Sứ Mạng Đích Thực Của Cơ Đốc Nhân Là Cao Rao Mỹ Đức  

Và Chương Trình Cứu Chuộc Hoàn Hảo Của Ngài Cho Nhân Loại! (C. 9b) 

“Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm,  
đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” 

(1Phi. 9b) 
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 (1)  “rao giảng”: Gr. ἐξαγγέλλω [exaggello]  “làm cho tỏ rõ về nội dung và đề cao ý 

   nghĩa” 

 (2)   “nơi tối tăm”: Gr. σκότορ [skotos]  “hàm ý về sự mù tối trong tội lỗi” (Sv.   
   Công. 26:18a) 

 (3)   “nơi sáng láng lạ lùng của Ngài”: Gr. θαςμαστόρ αὐτόρ υῶρ [thaumastos autos  

   phos]  “sự sáng láng lạ lùng chỉ duy nhất Ngài mới có” (Sv. Gia. 1:17; Công.  

   26:17- 18) 
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“17 Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, 18 đặng mở mắt họ, hầu 

cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ 

bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.” 

(Công. 26:17-18) 
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1.  Đã có một ý thức và quyết tâm  

phù hợp cho nhân thân đích thực của mình chưa? 

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua, là Dân Thánh,  
là Dân thuộc về Đức Chúa Trời.”  

(1Phi. 9a; Sv. Rô. 12:1; 1Cô. 10:31) 
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2.  Đã gắn bó với sự nghiệp truyền giáo của Hội Thánh ra sao và đến đâu? 

“Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm,  
đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”  

(1Phi. 9b; Sv. 1Cô. 9:16) 
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“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua, là Dân Thánh,  

là Dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em  

ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” 

(1Phi. 2:9) 


