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““
1100

  MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  kkhháácc  nnààoo  

nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1111

  VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  

ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  

llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt;;  llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  

hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  AAmmeenn..”” (1Phi. 4:10-11; Sv. 4:7-11)  

 

 

 

 

 1. Phải có phận sự thi hành ân tứ thuộc linh được Đức Chúa Trời ban vì Hội 

Thánh của Ngài. (C. 10) 

  ““MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  kkhháácc  

nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 4:10) 

 

  (1) “ơn”: Gr.         [charisma]  “sự ban cho của Đức Chúa Trời” 

  (2) “giúp”: Gr.          [diakoneo]  “phục vụ” 

  (3) “người quản lý”: Gr.           [oikonomos]  “người quản gia” 

  (4) “trung tín”: Gr.       [kalos]  “cao trọng” 

 

  ““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii,,  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  íícchh  

cchhuunngg..”” (1Cô. 12:7; Sv. Rô. 12:4-8) 

       

 2. Phải vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà phục vụ cách tận tụy như là cách 

để tôn vinh hiển Ngài. (C. 11) 

  ““VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt;;  llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  

AAmmeenn..”” (1Phi. 4:11) 

 

  (1) “giảng”: Gr.       [laleo]  “nói ra, nói lên” 
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  (2) “rao lời sấm truyền”: Gr.        [logion]  “rao sự truyền phán của 

Đức Chúa Trời” 

  (3) “làm chức gì”: Gr.          [diakoneo]  “phục vụ cho, làm đầy tớ 

cho” 

  (4) “nhờ sức…”: Gr.       [ischus]  “nhờ năng lực” 

 

  ““
66
  VVìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  ccáácc  ssựự  bbaann  cchhoo  kkhháácc  nnhhaauu,,  ttùùyy  tthheeoo  ơơnn  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  

ttaa,,  aaii  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  nnóóii  ttiiêênn  ttrrii,,  hhããyy  ttậậpp  nnóóii  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn;;  77  aaii  đđưượợcc  ggọọii  

đđếếnn  llààmm  cchhứứcc  vvụụ,,  hhããyy  bbuuộộcc  mmììnnhh  vvààoo  cchhứứcc  vvụụ;;  aaii  ddạạyy  ddỗỗ,,  hhããyy  cchhăămm  mmàà  ddạạyy  

ddỗỗ;;  
88
  aaii  ggáánnhh  vviiệệcc  kkhhuuyyêênn  bbảảoo,,  hhããyy  kkhhuuyyêênn  bbảảoo;;  aaii  bbốố  tthhíí,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  rrộộnngg  

rrããii  mmàà  bbốố  tthhíí;;  aaii  ccaaii  ttrrii,,  hhããyy  ssiiêênngg  nnăănngg  mmàà  ccaaii  ttrrịị;;  aaii  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt,,  hhããyy  

llấấyy  llòònngg  vvuuii  mmàà  llààmm..”” (Rô. 12:6-8) 

 

   

 

 

 1. Phải tìm biết, trau dồi, và thi hành cách trung tín ân tứ thuộc linh đã được 

Đức Chúa Trời ban vì sự gây dựng Hội Thánh của Ngài! (C. 10)  

 

  ““MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  kkhháácc  

nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 4:10) 

 

 2. Phải vì Hội Thánh mà nuôi chí phục vụ cách tận tụy để qua đó Đức Chúa 

Trời được tôn vinh hiển! (C. 11) 

 

  ““VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt;;  llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  

AAmmeenn..”” (1Phi. 4:11) 

 

 


