
 

““HHÃÃYY  SSỐỐNNGG  

TTRROONNGG  SSỰỰ  SSÁÁNNGG!!””  
(Êph. 5:7-14) 

““Đức Chúa Trời là nguồn sáng trên mọi phương diện 

trong đó có tâm linh của con người vì vậy Cơ Đốc Nhân chính là người 

đã được sự sáng thật soi sáng cho để họ không còn bị cầm buộc bởi sự tối tăm nữa… 
Cơ Đốc Nhân có phận sự sống tỏa sáng sự sáng của Đức Chúa Trời, 

họ phải luôn biết tự tra xét đời sống mình để chắc được rằng họ luôn sống 

theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, không hề bị sự chi phối nào của sự tối tăm… 
Nếu không chịu đặt mình dưới sự soi sáng của Đức Chúa Trời 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ thì cuối cùng người ta sẽ đi vào 

nơi tối tăm đời đời là định phận của sự tối tăm…”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
  ““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) 



 

 

““HHÃÃYY  SSỐỐNNGG    

TTRROONNGG  SSỰỰ  SSÁÁNNGG!!””  
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II..    ĐĐỂỂ  XXỨỨNNGG  LLÀÀ  CCOONN  CCÁÁII  CCỦỦAA  SSỰỰ  SSÁÁNNGG  (Êph. 5:7-8)     

 ““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) 
  Đức Chúa Trời là nguồn sáng trên mọi phương diện trong đó có tâm linh của con người vì 

vậy Cơ Đốc Nhân chính là người đã được sự sáng thật soi sáng cho để họ không còn bị cầm 
buộc bởi sự tối tăm nữa… 

 

 1. Đức Chúa Trời Là Sự Sáng  

  ““TTaa  llàà  ssựự  ssáánngg  đđãã  đđếếnn  tthhếế  ggiiaann,,  đđểể  aaii  ttiinn  TTaa,,  cchhẳẳnngg  ởở  nnơơii  ttốốii  

ttăămm  nnữữaa”” (Gi. 12:46; Sv. Gia. 1:17; 1Ti. 6:16; 1Gi. 1:5; Gi. 

1:9; 9:5) 
    

 “sự sáng” (Gi. 12:46): Gr. phos, “sự chiếu sáng, nguồn sáng”  Đức Chúa Trời 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là nguồn của mọi lẽ thật Thiên Thượng, chiếu 
sáng cho tâm linh của mọi người để giúp họ biết sống đẹp ý Ngài (Sv. Gi. 1:9; Gr. 

phos ho alethinos). 
 “chẳng ở nơi tối tăm”  Chẳng còn ở trong sự mê muội, chẳng còn bị sự tối tăm 

cầm buộc nữa (Sv. Côl. 1:12-13). 

 Các sự giảng dạy phi_phản Kinh Thánh đều nghịch lại sự sáng của Đức Chúa 
Trời, Cơ Đốc Nhân phải cự tuyệt các sự giảng dạy ấy (Êph. 5:7). 

 

 2. Cơ Đốc Nhân Phải Sống Trong Sự Sáng Của Đức Chúa 

Trời  

                                                 
1
 Mộ số các mệnh lệnh trong sách Êphêsô: Sống trong sự hiệp một (Êph. 4:1), sống trong sự 

thánh khiết (Êph. 4:7), sống trong tình yêu thương (Êph. 5:2), sống trong sự sáng (Êph. 5:8). Riêng đối 
với mệnh lệnh về việc phải sống trong sự sáng, có ba mệnh lệnh phụ thuộc… 



 

  ““HHããyy  bbưướớcc  đđii  nnhhưư  ccáácc  ccoonn  ssáánngg  lláánngg”” (Êph. 5:8b; Sv. Ma. 

5:14; 1Tê. 5:5-6) 
    

 “sáng láng” (Êph. 5:8): Gr. phao, “sự tỏa sáng”  Cơ Đốc Nhân không tự tỏa 

sáng được nhưng họ có thể (và phải) phản ánh sự sáng của Đức Chúa Trời (Sv. 
Gia. 1:17; Gr. phos, “sự chiếu sáng”). 

 “con sáng láng”: Gr. teknon phos, “con của sự chiếu sáng”  Cơ Đốc Nhân phải 

luôn sống theo sự soi rọi của các lẽ thật Thiên Thượng.  
 

IIII..    ĐĐỂỂ  TTHHỂỂ  HHIIỆỆNN  SSỰỰ  SSÁÁNNGG  (Êph. 5:9-10) 

 ““HHããyy  xxéétt  đđiiềềuu  cchhii  vvừừaa  llòònngg  CChhúúaa”” (Êph. 5:10)     
 Cơ Đốc Nhân có phận sự sống tỏa sáng sự sáng của Đức Chúa Trời, họ phải luôn biết tự tra 

xét đời sống mình để chắc được rằng họ luôn sống theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, không hề bị 

sự chi phối nào của sự tối tăm…  

 

 1.  Cơ Đốc Nhân Phải Biết Tự Tra Xét Đời Sống Mình 

Thường Xuyên 

  ““ẤẤyy  vvậậyy,,  hhããyy  ccooii  cchhừừnngg  kkẻẻoo  ssựự  ssáánngg  ttrroonngg  mmììnnhh  nnggưươơii  hhóóaa  

rraa  ssựự  ttốốii  cchhăănngg”” (Lu. 11:35) 
 

 Cơ Đốc Nhân là người không còn ở trong sự tối tăm, phải thoát khỏi công việc của 
sự tối tăm (Sv. Êph. 4:18-19; 2Cô. 6:14). 

 Bông trái của sự sáng luôn phản ánh các mỹ đức của Đức Chúa Trời (Êph. 5:9). 

Đây là bằng chứng của công việc của Đức Thánh Linh trên đời sống Cơ Đốc 
Nhân. 

 

 2. Cơ Đốc Nhân Phải Sống Tỏa Sáng, Tôn Qui Vinh Hiển Về 

Đức Chúa Trời 

  ““SSựự  ssáánngg  ccáácc  nnggưườờii  hhããyy  ssooii  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnggưườờii  ttaa  nnhhưư  vvậậyy,,  

đđặặnngg  hhọọ  tthhấấyy  nnhhữữnngg  vviiệệcc  llàànnhh  ccủủaa  ccáácc  nnggưươơii,,  vvàà  nnggợợii  kkhheenn  

CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii”” (Ma. 5:16) 
 
 Cơ Đốc Nhân phải tìm kiếm những sự  thuộc về sự sáng là những sự đẹp ý Đức 

Chúa Trời (Êph. 5:10; Sv. 2Cô. 6:14; 1Tê. 5:5). 

 Sống tỏa sáng là phận sự Tin Lành của mỗi Cơ Đốc Nhân (Php. 3:14-15).  

 



 

IIIIII..    ĐĐỂỂ  TTHHOOÁÁTT  KKHHỎỎII  ĐĐỊỊNNHH  PPHHẬẬNN  TTỐỐII  TTĂĂMM  (Êph. 5:11-14) 

““NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  đđáámm  

nnggưườờii  cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii”” (Êph. 5:14)  
Nếu không chịu đặt mình dưới sự soi sáng của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus 
Christ thì cuối cùng người ta sẽ đi vào nơi tối tăm đời đời là định phận của sự tối tăm… 

 

 1. Sự Tối Tăm Chống Đối Sự Sáng 

  ““SSựự  ssáánngg  ssooii  ttrroonngg  ttốốii  ttăămm,,  ttốốii  ttăămm  cchhẳẳnngg  hhềề  nnhhậậnn  llấấyy  ssựự  

ssáánngg”” (Gi. 1:5; Sv. Gi. 3:20) 
 

 “ngủ”: Gr. katheudo, “chìm vào vô thức”  Vô ý thức, hoặc hờ hững, đối với các 
lẽ thật thiên thượng, nhất là về sự cứu rỗi trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ. 

 “chiếu sáng”: Gr. epiphausko, “ban sự sáng cho”  Giúp có được sự hiểu biết về 
các lẽ thật Thiên Thượng, nhất là về sự cứu rỗi trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ   

 

 2. Sự Tối Tăm Sẽ Phải Chịu Hình Phạt 

  ““CCòònn  ttêênn  đđầầyy  ttớớ  vvôô  íícchh  đđóó,,  hhããyy  qquuăănngg  nnóó  rraa  nnggooààii  llàà  cchhỗỗ  ttốốii  

ttăămm,,  ởở  đđóó  ssẽẽ  ccóó  kkhhóócc  llóócc  vvàà  nngghhiiếếnn  rrăănngg”” (Ma. 25:30; Sv. 

2Phi. 2:4, 17; Giu. 1:6, 13) 
 

 “sự tối tăm” (Êph. 5:11; Gr. skotos) nói về những công việc chống nghịch lại các 

thuộc tính, mỹ đức của Đức Chúa Trời (Sv. 1Gi. 1:5). 
 “chỗ tối tăm” (Ma. 25:30; Gr. skotos ho exoteros) đồng nghĩa với sự chết đời đời - 

Là sự xa cách Đức Chúa Trời đời đời. 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 

 

 


