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“19Nhưng Phierơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy 

suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông 

hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? 20Vì, về phần chúng 

tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và 

nghe.” 
 

(Công. 4:19-20; Sv. 13-22) 
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1. Phải suy nghĩ, nói, và làm theo ý Chúa (Công. 4:19) 

  (1) “suy xét”: Gr. κρίνω [krino]  “quyết định điều gì là đúng” 

  “Phierơ và các Sứ Đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời  

  còn hơn là vâng lời người ta.” (Công. 5:29) 
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  (2) “trước mặt Đức Chúa Trời”: Gr. ἐνώπιον ὁ θεός [enopion ho   

    theos]  “theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời”   

  (3)  “vâng lời”: Gr.   ἀκούω [akouo]  “lắng nghe để làm theo”  
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“Chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín.  
Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời,  

nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật,  
khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng.”  

(2Cô. 4:2) 
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2.  Phải giữ tròn phận sự làm theo ý Chúa (Công. 4:20) 

  (1) “vì, về phần chúng tôi”: Gr. γάρ  ἡμεῖς [gar hemeis]  “vì, theo  

    phận sự của chúng tôi”   

  (2) “không có thể chẳng nói”: Gr. λαλέω [laleo]  “phải nói”    

  (3) “thấy và nghe”: Gr. οιδα καί ἀκούω [oida kai akouo]  “đã hiểu 

    và đã nhận để làm theo” 

  “Người đáp rằng: Tôi há không nên cẩn thận nói điều Đức Giêhôva  

  đặt vào miệng tôi sao?” (Dân. 23:12; Sv. Dân. 22-24) 
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“16Phaolô đương đợi hai người tại thành Athên, động lòng tức giận,  

vì thấy thành đều đầy những thần tượng.  
17Vậy, người biện luận trong Nhà Hội với người Giuđa  

và người mới theo đạo Giuđa;  

lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ.”  

(Công. 17:16-17; Sv. 16-34) 



1. Phải tin quyết rằng mình có phận sự phải vâng lời 

Đức Chúa Trời cách hoàn toàn! 

“Nhưng Phierơ và Giăng trả lời rằng:  

Chính các ông hãy suy xét,  

trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông  

hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?”  

(Công. 4:19) 
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2. Phải dốc lòng làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời 

luôn luôn! 

“Vì, về phần chúng tôi,  

không có thể chẳng nói  

về những điều mình đã thấy và nghe.”  

(Công. 4:20) 
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