
LÀM CHỨNG TỐT  
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:13-16 

Câu gốc: 1 Tim-mô-thê 6:12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự 

mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng 

kiến. 

Mục đích: 1 Ti-mô-thê 3:7 Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị 

sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ. 

1 Ti-mô-thê 6:13 Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức 

Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14 phải giữ điều răn, 

ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ 

chúng ta. 15 là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, 

Chúa của mọi chúa, 16 một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần 

được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc 

về Ngài đời đời! A-men. 

1. Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật 

a. Đấng ban sự sống cho kẻ chết:Rô-ma 4:17 Y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm 

cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng 

người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. 

b. Ban bánh từ trên trời giáng xuống cho thế gian:  Giăng 6:33 Bởi chưng bánh Đức 

Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. 

• Cách để nhận sự sống Chúa ban cho: Rô-ma 9:9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức 

Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống 

lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi 

miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 

• Các môn đồ đã kinh nghiệm được sự sống Chúa ban cho: 1 Giăng 1:2 vì sự sống 

đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh 

em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; 

2. Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát 

a. Lời chứng của Phi-lát: Lu-ca 23:14 Các ngươi đã đem nộp người nầy cho ta, về việc xui 

dân làm loạn; nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc 

một tội nào mà các ngươi đã cáo; 

b. Đức Chúa Jêsus là Đấng sẽ hiện ra (c14) 

• Chúa hiện ra lần thứ nhứt: Hê-bơ-rơ 9:26 bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến 

nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, 

Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. 

• Chúa hiện ra lần thứ hai: Hê-bơ-rơ 9:28 cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ 

một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra  lần thứ hai, không phải 

để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.  

• Kẻ chết sẽ được sống lại: 1 Cô-rinh-tô 15:51 Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh 

em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52 trong giây phút, trong 

nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư 

nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.  

• Kẻ còn sống được cất lên không trung: 1 Tê-sa 4:17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, 

mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại 

nơi không trung  mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 

❖ Thái độ của người chờ Chúa hiện ra: 
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• Hãy ở trong Ngài: 1 Giăng 2:28 Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong 

Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn 

và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. 

• Hãy bền chí, tiết độ, và chờ đợi: 1 Phi-e-rơ 1:13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể 

thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi 

Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.  

• Được mão triều thiên vinh hiển:1 Phi-e-rơ 5:4 Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn 

chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.) 

c. Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, (c15a)  

• Đấng Chủ tể: 2 Các Vua 19:15 Ê-xê-chia cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Giê-

hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Ngài vẫn ngự ở giữa các chê-ru-bin, chỉ một 

mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian. Chính Ngài đã làm nên trời và 

đất.  E-xơ-ra 5:11 Chúng đáp lời như vầy: Chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa 

Trời, Chúa tể của trời và đất; chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ, đã lâu năm trước 

đây có một vua sang trọng của Y-sơ-ra-ên lập lên và làm cho hoàn thành. 

• Đến kỳ sẽ tỏ ra: Cô-lô-se 1:25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân 

phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh 

em cách trọn vẹn, 26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ 

ra cho các thánh đồ Ngài. 27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển 

của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh 

em, là sự trông cậy về vinh hiển.  

d. Là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa (c15b): Lu-ca 23:3 Phi-lát gạn Ngài rằng: 

Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời. 

(Khải-huyền 17:14 Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là 

Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn 

cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.) 

e. Một mình Ngài có sự không hề chết (c16a): 1 Ti-mô-thê 1:17 Nguyền xin sự tôn quí, 

vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là 

Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men. 

f. Ở trong cõi sáng láng không thể đến gần được (c16b) 

• Ở trong cõi sáng láng: Cô-lô-se 1:12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh 

em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. (Gia-cơ 1:17 mọi ân 

điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà 

xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải 

nào.) 

• Không thể đến gần được: Giăng 6:44 Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, 

thì chẳng có ai được đến cùng Ta, và Ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau 

rốt. (Giăng 12:32 Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến 

cùng Ta.) 

g. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được (16c): Khải-huyền 

1:13 vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như 

con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. 14 Đầu và tóc người trắng như lông 

chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; 15 chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, 

và tiếng như tiếng nước lớn. 16 Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh 

gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. 17 Vừa thấy người, tôi ngã 

xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, 
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Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống 

đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải-huyền 19:12 Mắt Ngài như ngọn lửa; 

trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 

h. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men. (c16d)  Khải-huyền 5:13 Tôi 

lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó 

đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí 

vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! 14 Rồi bốn con sanh vật đều nói: A-men. Và 

các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy. 

3. Gương tốt của Phao-lô: Khuyên Ti-mô-thê phải có đời sống được nhiều người làm chứng 

tốt: Lời khuyên của Ông luôn ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời  và Đức Chúa Jêsus 

Christ => (1 Ti-mô-thê 5:21; 2 Ti-mô-thê 2:14; 2 Ti-mô-thê 4:1) 

1 Ti-mô-thê 6:14 phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ 

sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

4. Mệnh lệnh: Phải giữ điều răn! 

a. Những phước hạnh khi giữ điều răn: 

• Được Chúa làm ơn đến ngàn đời: Xuất 20:6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những 

kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta. 

• Được ở lâu dài trong xứ Chúa ban cho: Phục-truyền 4:40 Hãy giữ những luật lệ 

và điều răn của Ngài, mà ngày nay Ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu 

ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho 

ngươi mãi mãi 

• Được Đức Chúa Cha, Chúa Jêsus yêu thương và bày tỏ: Giăng 14:21 Ai có 

các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ 

được Cha ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta. 

• Được ở trong sự yêu thương của Ngài: Giăng 15:10 Nếu các ngươi vâng giữ 

các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ 

các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 

b. Ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa 

Jêsus Christ chúng ta,  

• Phải ăn ở ngay lành: 1 Phi-e-rơ 2:12 phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ 

là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày 

Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. 

• Phải có lương tâm tốt: 1 Phi-e-rơ 3:16 phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ 

gièm chê cách ăn ở  lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà 

anh em đã bị nói hành; 

• Ăn ở cách khôn ngoan: Thi-thiên 101:2 Tôi sẽ ăn ở  cách khôn ngoan trong đường 

trọn vẹn; Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong 

nhà tôi.  

• Không chỗ trách được 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13 Hầu cho lòng anh em được vững vàng, 

và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức 

Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài!  

5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, nhờ Chúa mà ứng dụng và giúp đỡ người 

khác.  
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