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“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.” 

(Êph. 4:14-15) 
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1. Nguyên lý sống của Hội Thánh đòi hỏi về một sự bận tâm cao độ đối với lẽ thật 

Kinh Thánh được bày tỏ theo nguyên tắc yêu thương. (C. 14-15a) 

“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.” 
(Êph. 4:14-15a) 
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 (1)  “trẻ con”: Gr. νήπιορ [nepios]  “chưa thành thạo” 

 (2)   “lừa đảo”: Gr. κςβεία [kubeia]  “sự gạt gẫm” 

 (3)    “dỗ dành”: Gr. πανοςπγία [panourgia]  “dẫn dụ” 

 (4)    “đạo lạc”: Gr. διδαζκαλία [didaskalia]  “sự dạy dỗ sai Kinh Thánh” 

 (5)    “lòng yêu thương”: Gr. ἀγάπη [agape]  “đức hy sinh phục vụ” 

 (6)    “nói ra lẽ chân thật”: Gr. ἀληθεύω [aletheuo]  “nói ra lẽ thật” 
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“Hỡi anh em,  
về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy.  

Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân.” 

(1Cô. 14:20) 
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2.  Để chính từ lẽ thật Kinh Thánh cả Hội Thánh được gây dựng để tăng trưởng trong 

và qua Đức Chúa Jêsus Christ là Nguyên Thủ của Hội Thánh . (C. 15b) 

“Để trong mọi việc  
chúng ta đều được thêm lên trong Đấng Làm Đầu, tức là Đấng Christ.” 

(Êph. 4:15b) 
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 (1)   “trong mọi việc”: Gr. πᾶς [pas]  “từng cái một”, “tất cả” 

 (2)    “được thêm lên”: Gr. αὐξάνω [auxano]  “được tăng trưởng” 

 (3)    “Đấng Làm đầu”: Gr. κεφαλή [kephale]  “người nắm quyền tối cao” 
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“6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;  
7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững,  
tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” 

(Côl. 2:6-7) 
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1.  Hãy tự tra xét về mức độ bận tâm đến Lời Đức Chúa Trời trong Kinh 

Thánh và nguyên tắc yêu thương của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh! 

“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.”  

(Êph. 4:14-15a) 
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2.  Phải dành ưu tiên cho việc tự thực hành Lời Kinh Thánh và giúp người 

khác trong Hội Thánh thực hành Lời Kinh Thánh để tự gây dựng và gây 

dựng cho nhau trong Hội Thánh! 

“Để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng Làm Đầu,  
tức là Đấng Christ.”  

(Êph. 4:15b) 
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“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.” 

(Êph. 4:14-15) 


