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““
1144

CCáácc  nnggưươơii  llàà  ssựự  ssáánngg  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann;;  mmộộtt  ccááii  tthhàànnhh  ởở  ttrrêênn  nnúúii  tthhìì  kkhhôônngg  kkhhii  nnààoo  bbịị  

kkhhuuấấtt  đđưượợcc::  
1155

CCũũnngg  kkhhôônngg  aaii  tthhắắpp  đđèènn  mmàà  đđểể  ddưướớii  ccááii  tthhùùnngg,,  ssoonngg  nnggưườờii  ttaa  đđểể  ttrrêênn  

cchhâânn  đđèènn,,  tthhìì  nnóó  ssooii  ssáánngg  mmọọii  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  nnhhàà..  
1166

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. 5:14-16)  

 

 

 

 

 1. Cơ Đốc Nhân chúng ta đã được xưng công bình, chúng ta là sự minh thị cho 

sự công chính của Đức Chúa Trời. (C. 14) 

  ““CCáácc  nnggưươơii  llàà  ssựự  ssáánngg  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann;;  mmộộtt  ccááii  tthhàànnhh  ởở  ttrrêênn  nnúúii  tthhìì  kkhhôônngg  kkhhii  

nnààoo  bbịị  kkhhuuấấtt  đđưượợcc..”” (Ma. 5:14) 

 

  (1) “sự sáng”: Gr.     [phos]  “ánh sáng”  

  (2) “thế gian”: Gr.        [kosmos]  “người chưa được cứu” 

  (3) “khuất”: Gr.        [krupto]  “bị che” 

 

  ““AAnnhh  eemm  đđềềuu  llàà  ccoonn  ccủủaa  ssựự  ssáánngg  vvàà  ccoonn  ccủủaa  bbaann  nnggààyy..  CChhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  pphhảảii  

tthhuuộộcc  vvềề  bbaann  đđêêmm,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  vvềề  ssựự  mmờờ  ttốốii..”” (1Tê. 5:5) 

       

 2. Do đó Cơ Đốc Nhân chúng ta phải sống đời sống công chính. (C. 15) 

  ““CCũũnngg  kkhhôônngg  aaii  tthhắắpp  đđèènn  mmàà  đđểể  ddưướớii  ccááii  tthhùùnngg,,  ssoonngg  nnggưườờii  ttaa  đđểể  ttrrêênn  cchhâânn  

đđèènn,,  tthhìì  nnóó  ssooii  ssáánngg  mmọọii  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  nnhhàà..”” (Ma. 5:15) 

 

  (1) “thắp”: Gr.      [kaio]  “đốt lên bằng lửa” 

  (2) “đèn”: Gr.        [luchnos]  “đèn, nến” 

  (3) “soi sáng”: Gr.       [lampo]  “đem lại ánh sáng” 

 

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

lláánngg  ttrroonngg  CChhúúaa..”” (Êph. 5:8a) 
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 3. Là đời sống luôn thể hiện được sự thuận phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời 

để người chưa được cứu nhận thức được quyền tể trị tối cao của Ngài. (C. 16) 

  ““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) 

 

  (1)  “soi”: Gr.       [lampo]  “chiếu sáng”   

  (2) “việc lành”: Gr.             [kalos ergon]  “việc hiệp ý Đức Chúa 

Trời” 

  (3) “ngợi khen”: Gr.        [doxazo]  “tôn vinh hiển” 

 

  ““HHããyy  bbưướớcc  đđii  nnhhưư  ccáácc  ccoonn  ssáánngg  lláánngg;;  vvìì  ttrrááii  ccủủaa  ssựự  ssáánngg  lláánngg  ởở  ttạạii  mmọọii  đđiiềềuu  

nnhhâânn  ttừừ,,  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt..”” (Êph. 5:8b-9) 

 

  

 

 

 1. Phải luôn giữ mình trong sự nhận thức rằng việc sống đời sống công chính là 

một mệnh lệnh Kinh Thánh.  

 

  ““
1144

CCáácc  nnggưươơii  llàà  ssựự  ssáánngg  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann;;  mmộộtt  ccááii  tthhàànnhh  ởở  ttrrêênn  nnúúii  tthhìì  kkhhôônngg  kkhhii  

nnààoo  bbịị  kkhhuuấấtt  đđưượợcc::  
1155

CCũũnngg  kkhhôônngg  aaii  tthhắắpp  đđèènn  mmàà  đđểể  ddưướớii  ccááii  tthhùùnngg,,  ssoonngg  

nnggưườờii  ttaa  đđểể  ttrrêênn  cchhâânn  đđèènn,,  tthhìì  nnóó  ssooii  ssáánngg  mmọọii  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  nnhhàà..”” (Ma. 

5:14-15) 

 

 2. Phải luôn tập tành sống đời sống công chính theo ý chỉ của Đức Chúa Trời 

trong Kinh Thánh. 

 

  ““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) 

 

  


