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“14Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,  
15hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, 

được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, 

không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự 

sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” 
 

(Phlp. 2:14-15; Sv. 2:12-18) 
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1. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là Cơ Đốc Nhân phải dốc chí cho 

  một đời sống công chính (C. 14) 

“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự.” 
  

(Phlp. 2:14) 
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  (2)  “lưỡng lự”: Gr. διαλογιζμός [dialogismos]  “muốn đổi ý”   

  (1) “lằm bằm”: Gr. γογγσζμός [goggusmos]   “kêu ca”   
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“Hỡi anh em,  
chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán;  

kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.” 
  

(Gia. 5:9; Sv. 7-11) 
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2. Là một đời sống luôn tỏa sáng ánh sáng cứu rỗi của Đức  

  Chúa Trời để cứu lấy thế gian đang đắm chìm trong tội lỗi. 

“Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch,  
được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được,  
lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.”  

 

(Ma. 5:15) 
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  (2) “không vít, không tì”: Gr. ἄμεμπηος [amemptos]  “không tì   

    vết”   

  (1) “hung ác, ngang nghịch”: Gr. ζκολιός [skolios]  “quanh co,  

    lương lẹo”   

  (3)  “không chỗ trách được”: Gr. ἀκέραιος [akeraios]  “vô hại”   

  (4) “giữ lấy”: Gr. διαζηρέθω [diastrepho]  “níu giữ” (Tân ngữ:   

    “dòng dõi”, không phải “đạo sự sống”)   

  (5) “chiếu sáng”: Gr. θαίνω [phaino]  “soi rọi ra”   
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“9Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua,  
là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời,  

hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em  
ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;  

10anh em ngày trước không phải là một dân,  
mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời,  

trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.” 
  

(1Phi. 2:9-10) 



1. Tự tra xét để hình thành cho mình một ý thức và ý 

chí quyết tâm sống công chính cách thường trực! 

“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự.”  
 

(Phlp. 2:14) 
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2. Tìm cho ra những điều cần phải sửa đổi ngay để giữ 

cho đời sống mình là một sự phản chiếu ánh sáng 

cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho thế gian đang hư 

mất! 

“Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch,  

được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì,  

không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống,  

chiếu sáng như đuốc trong thế gian.”  

(Phlp. 2:15) 
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“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự.” 
  

(Phlp. 2:14) 


