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“Vì trái của sự sáng láng  

ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.” 
 

(Êph. 5:9; Sv. 5:8-10) 
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1. Sự sáng của Đức Chúa Trời và kết quả phải có bởi sự sáng 

  của Ngài (Êph. 5:9a) 

  “Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng  của   

  thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng  

  của sự sống.” (Gi. 8:12) 
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  (1)  “trái”: Gr. καρπός [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).   
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  (2)   “sự sáng láng”: Gr. φῶς [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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“Cho nên có chép rằng:  
Ngươi đương ngủ, hãy thức,  

hãy vùng dậy từ trong đám người chết,  
thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”  

(Êph. 5:14) 
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2. Người đã có sự sáng của Đức Chúa Trời phải có sự thay  

  đổi về phẩm hạnh và hành vi (Êph. 5:9b) 

  “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng,     

  bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”     

  (Gal. 5:22 VNTT.) 
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  (1)  “nhân từ”: Gr. ἀγαθωζύνη [agathosune]  “sự chính trực của     

    tấm lòng và đời sống”   

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

    Đức Chúa Trời chuẩn thuận”    

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

    Đức Chúa Trời” 



9 

“Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời,  

hãy tránh những sự đó đi,  

mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin,  

yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.”  

(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. 

“Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm,  

nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa.  

Hãy bước đi như các con sáng láng.”  

(Êph. 5:8) 
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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. 

“Vì trái của sự sáng láng  

ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.”  

(Êph. 5:9) 
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