“24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25
chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh
em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê.
10: 24-25; Sv. 10:19-25)

1.

Cơ Đốc Nhân chúng ta phải có phận sự chăm sóc, gây dựng nhau trong Hội
Thánh (C. 24)
“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt
lành.” (Hê. 10:24)
(1)
(2)
(3)
(4)

“coi sóc nhau”: Gr.
[katanoeo]  “quan tâm, lưu tâm”
“khuyên giục”: Gr.
[paroxusmos]  “giục giã”
“lòng yêu thương”: Gr.
[agape]  “đức phục vụ cách hy sinh”
“tốt lành”: Gr.
[kalos]  “thiện hảo về đạo đức”

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô. 12:15)
“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác
nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1Phi. 4:10)
2.

Cơ Đốc Nhân chúng ta phải có phận sự nhóm lại trong Hội Thánh cho việc
thi hành các phận sự Hội Thánh khác (C. 25)
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và
hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy
chừng nấy.” (Hê. 10:25)
(1) “bỏ”: Gr.
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[egkataleipo]  “từ bỏ”

1

(2) “sự nhóm lại”: Gr.
đích tốt”
(3) “khuyên bảo”: Gr.
(4) “hầu gần”: Gr.

[episunagoge]  “sự tụ họp có mục
[parakaleo]  “ở sát bên để giục giã”
[eggizo]  “đến gần”

“13 Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phierơ, Giăng,
Giacơ, Anhrê, Philíp, Thôma, Bathêlêmy, Mathiơ, Giacơ con của Aphê,
Simôn Xêlốt, và Giuđe con của Giacơ thường ở. 14 Hết thảy những người đó
bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Mari là mẹ
Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.” (Công. 1:13-14; Sv. 2:42-47)

1.

Phải chắc rằng việc tham gia sinh hoạt trong Hội Thánh là nhằm gây dựng
cho Hội Thánh qua việc gây dựng các đồng đạo khác.
“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt
lành.” (Hê. 10:24)

2.

Phải giữ lòng sốt sắn đối với việc tham gia sinh hoạt trong Hội Thánh để gây
dựng Hội Thánh qua việc thi hành mọi phận sự đối với Hội Thánh.
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và
hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy
chừng nấy.” (Hê. 10:25)
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