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““VVìì  ttrrááii  ccủủaa  ssựự  ssáánngg  lláánngg  ởở  ttạạii  mmọọii  đđiiềềuu  nnhhâânn  ttừừ,,  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt..”” (Êph. 

5:9; Sv. 5:8-10)  

 

 

 

 

 1. Sự sáng của Đức Chúa Trời và kết quả phải có bởi sự sáng của Ngài (Êph. 

5:9a) 

  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llạạii  ccấấtt  ttiiếếnngg  pphháánn  ccùùnngg  cchhúúnngg  rrằằnngg::  TTaa  llàà  ssựự  ssáánngg  ccủủaa  tthhếế  

ggiiaann;;  nnggưườờii  nnààoo  tthheeoo  TTaa,,  cchhẳẳnngg  đđii  ttrroonngg  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  nnhhưưnngg  ccóó  áánnhh  ssáánngg  ccủủaa  

ssựự  ssốốnngg..”” (Gi. 8:12) 

 

  (1) “trái”: Gr.        [karpos]  “trái”, “sự kết quả” 

   a. Trên phương diện người: Phẩm chất có được từ đời sống vâng lời 

hoặc không vâng lời: 

     Trái tốt từ đời sống vâng lời (Sv. Ma. 3:8; 7:17-19; 12:33; 

21:43). 

     Trái xấu từ đời sống không vâng lời (Sv. Ma. 3:10; 7:17; 

12:33; Lu. 6:43) 

   b. Trên phương diện Chúa: Các phẩm chất tốt được hình thành theo 

sự vận hành của Đức Thánh Linh (Sv. Gal. 5:22-23).   

  (2) “sự sáng láng”: Gr.     [phos]  “sự sáng” 

   a. Sự sáng: Nguồn gốc 

      Đức Chúa Cha là nguồn gốc của sự sáng (Sv. Gia. 1:17). 

     Đức Chúa Con là sự sáng của trần gian (Sv. Gi.  8:12; 9:5). 

   b. Sự sáng: Ảnh hưởng 

     Tin Lành là phương tiện đem sự sáng đến cho mọi người 

(Sv. 2Cô. 4:4). 

     Sự sáng từ Tin Lành thay đổi định phận đời đời của người 

chưa được cứu (Sv. Công. 26:18).  
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  ““CChhoo  nnêênn  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  

đđáámm  nnggưườờii  cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii..”” (Êph. 5:14) 

       

 2. Người đã có sự sáng của Đức Chúa Trời phải có sự thay đổi về phẩm hạnh 

và hành vi (Êph. 5:9b) 

  ““NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  vvuuii  mmừừnngg,,  bbììnnhh  aann,,  

nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  mmềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ..”” (Gal. 5:22 

VNTT.) 

 

  (1)  “nhân từ”: Gr.           [agathosune]  “sự chính trực của tấm lòng 

và đời sống” 

  (2) “công bình”: Gr.            [dikaiosune]  “tình trạng được Đức 

Chúa Trời chuẩn thuận” 

  (3) “thành thật”: Gr.         [aletheia]  “lẽ thật theo thánh ý của Đức 

Chúa Trời” 

 

  ““NNhhưưnngg,,  hhỡỡii  ccoonn,,  llàà  nnggưườờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhããyy  ttrráánnhh  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó  đđii,,  

mmàà  ttììmm  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh,,  ttiinn  kkíínnhh,,  đđứứcc  ttiinn,,  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  mmềềmm  mmạạii..”” 

(1Ti. 6:11) 

 

   

 

 

 1. Muốn sống tài trí phải tự tra xét bản thân để biết mình được ảnh hưởng bởi sự 

sáng của Đức Chúa Trời như thế nào. 

 

  ““VVảả,,  llúúcc  ttrrưướớcc  aannhh  eemm  đđưươơnngg  ccòònn  ttốốii  ttăămm,,  nnhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  nnêênn  nnggưườờii  ssáánngg  

lláánngg  ttrroonngg  CChhúúaa..  HHããyy  bbưướớcc  đđii  nnhhưư  ccáácc  ccoonn  ssáánngg  lláánngg..”” (Êph. 5:8) 

 

 2. Muốn sống tài trí phải tự tra xét bản thân để biết các bông trái của sự sáng của 

Đức Chúa Trời trên đời sống mình ra sao. 

 

  ““VVìì  ttrrááii  ccủủaa  ssựự  ssáánngg  lláánngg  ởở  ttạạii  mmọọii  đđiiềềuu  nnhhâânn  ttừừ,,  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt..”” 

(Êph. 5:9) 

 

  

 

 

 

 

 


