“14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm
cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy
lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm
đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo,
khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho Thân Thể lớn
lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” (Êph. 4:14-16; Sv. 4:11-16)

1.

Cơ Đốc Nhân chúng ta có phận sự phải sinh hoạt trong Hội Thánh theo giáo lý Kinh Thánh
cách ổn định, bền vững. (C. 14)
“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành
làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.” (Êph. 4:14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“người ta lừa đảo”: Gr.
[kubeia]  “sự phỉnh gạt”
“mưu chước dỗ dành”: Gr.
[panourgia]  “mưu mẹo”
“làm cho lầm lạc”: Gr.
[plane]  “lừa phỉnh”
“day động”: Gr.
[kludonizomai]  “bị kích động”
“dời đổi”: Gr.
[periphero]  “bị điều khiển”
“đạo lạc”: Gr.
[anemos ho didaskalia]  “giáo lý theo trào lưu,
không theo Kinh Thánh”

“Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời
Đức Chúa Trời mà dạy anh em;anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.” (Hê. 5:12)
2.

Chất liệu cho sự sinh hoạt trong Hội Thánh của Cơ Đốc Nhân chúng ta là và chỉ là tình yêu
thương cùng với giáo lý Kinh Thánh. (C. 15)
“Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc
chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Êph. 4:15)
(1)
(2)
(3)
(4)

“lòng yêu thương”: Gr.
“lẽ chân thật”: Gr.
“được thêm lên”: Gr.
“Đấng làm đầu”: Gr.

[agape]  “đức hy sinh phục vụ vô điều kiện”
[aletheuo]  “giáo lý Kinh Thánh”
[auxano]  “tăng trưởng thuộc linh
[kephale]  “nguyên thủ”

“Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình,
vì chúng ta làm chi thể cho nhau.” (Êph. 4:25)
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3.

Đích điểm sinh hoạt của Cơ Đốc Nhân chúng ta trong Hội Thánh là phải và phải là sự tự
gây dựng để cùng nhau tăng trưởng thuộc linh. (C. 16)
“Ấy nhờ Ngài mà cả Thân Thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần
giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây
dựng trong sự yêu thương.” (Êph. 4:16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

“cả Thân Thể”: Gr.
[soma]  “Hội Thánh Tân Ước”
“được ràng buộc”: Gr.
[sunarmologeo]  “tiết hợp chặt chẽ với
nhau”
“được vững bền”: Gr.
[sumbibazo]  “tiết hợp thành một thực thể thống
nhất”
“cái lắt léo”: Gr.
[haphe]  “cái khớp nối”
“giao thông với nhau”: Gr.
[epichoregia]  “hỗ trợ nhau”
“lớn lên”: Gr.
[auxesis]  “tăng trưởng”
“tự gây dựng”: Gr.
[oikodome heautou]  “tự làm cho vững mạnh
nội bộ”

“11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm Sứ Đồ, kẻ kia làm Tiên Tri, người khác làm Thầy
Giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm Mục Sư và Giáo Sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về
công việc của chức dịch và sự gây dựng Thân Thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta
thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành
nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Êph. 4:11-13)

1.

Phải giữ cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh đều được hợp theo các nguyên tắc Kinh Thánh!
“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành
làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.” (Êph. 4:14)

2.

Phải giữ cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh đều theo hướng dấn thân nhằm phục vụ cách hy
sinh!
“Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc
chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Êph. 4:15)

3.

Phải giữ cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh đều có tác dụng thi hành các ân tứ thuộc linh cá
nhân cho sự lớn mạnh của cả Hội Thánh!
“Ấy nhờ Ngài mà cả Thân Thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần
giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây
dựng trong sự yêu thương.” (Êph. 4:16)
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