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1144

  NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  

cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc,,  
1155

  nnhhưưnngg  mmuuốốnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  

llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  llààmm  

đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..  
1166

  ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  tthhâânn  tthhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  

kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  TThhâânn  TThhểể  llớớnn  

llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (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) 

  ““NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  

llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc..”” (Êph. 4:14) 

 

  (1) “người ta lừa đảo”: Gr.        [kubeia]  “sự phỉnh gạt”   

  (2) “mưu chước dỗ dành”: Gr.           [panourgia]  “mưu mẹo”  

  (3) “làm cho lầm lạc”: Gr.       [plane]  “lừa phỉnh” 

  (4) “day động”: Gr.              [kludonizomai]  “bị kích động”   

  (5) “dời đổi”: Gr.          [periphero]  “bị điều khiển”  

  (6) “đạo lạc”: Gr.                     [anemos ho didaskalia]  “giáo lý theo trào lưu, 

không theo Kinh Thánh” 

 

  ““ĐĐáánngg  llẽẽ  aannhh  eemm  đđãã  llààmm  tthhầầyy  ttừừ  llââuu  rrồồii,,  nnaayy  ccòònn  ccầầnn  nnggưườờii  ttaa  llấấyy  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ssơơ  hhọọcc  ccủủaa  llờờii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  ddạạyy  aannhh  eemm;;aannhh  eemm  ccầầnn  ăănn  ssữữaa  tthhaayy  vvìì  đđồồ  ăănn  đđặặcc..”” (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) 

  ““NNhhưưnngg  mmuuốốnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  

cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:15) 

 

  (1) “lòng yêu thương”: Gr.       [agape]  “đức hy sinh phục vụ vô điều kiện” 

  (2) “lẽ chân thật”: Gr.         [aletheuo]  “giáo lý Kinh Thánh” 

  (3) “được thêm lên”: Gr.        [auxano]  “tăng trưởng thuộc linh 

  (4) “Đấng làm đầu”: Gr.        [kephale]  “nguyên thủ” 

 

  ““NNhhưư  vvậậyy,,  mmỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  pphhảảii  cchhừừaa  ssựự  nnóóii  ddốốii,,  hhããyy  nnóóii  tthhậậtt  vvớớii  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  mmììnnhh,,  

vvìì  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  cchhii  tthhểể  cchhoo  nnhhaauu..”” (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) 

  ““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  

ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  

ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 4:16) 

 

  (1) “cả Thân Thể”: Gr.      [soma]  “Hội Thánh Tân Ước” 

  (2) “được ràng buộc”: Gr.              [sunarmologeo]  “tiết hợp chặt chẽ với 

nhau” 

  (3) “được vững bền”: Gr.           [sumbibazo]  “tiết hợp thành một thực thể thống 

nhất” 

  (4) “cái lắt léo”: Gr.     [haphe]  “cái khớp nối” 

  (5) “giao thông với nhau”: Gr.            [epichoregia]  “hỗ trợ nhau” 

  (6) “lớn lên”: Gr.         [auxesis]  “tăng trưởng” 

  (7) “tự gây dựng”: Gr.                 [oikodome heautou]  “tự làm cho vững mạnh 

nội bộ” 

 

  ““
1111

  ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  

GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  
1122

  đđểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  

ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  
1133

  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  cchhúúnngg  ttaa  

tthhảảyy  đđềềuu  hhiiệệpp  mmộộtt  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  nnêênn  bbậậcc  tthhàànnhh  

nnhhâânn,,  đđưượợcc  ttầầmm  tthhưướớcc  vvóócc  ggiiạạcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:11-13) 

 

  

 

 

 1. Phải giữ cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh đều được hợp theo các nguyên tắc Kinh Thánh!  

 

  ““NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  

llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc..”” (Êph. 4:14) 

 

 2. Phải giữ cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh đều theo hướng dấn thân nhằm phục vụ cách hy 

sinh! 

 

  ““NNhhưưnngg  mmuuốốnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  

cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (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! 

 

  ““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  

ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  

ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 4:16) 

 


