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“14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,  
15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong Nhà Đức Chúa Trời,  

tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống,  

trụ và nền của Lẽ Thật vậy.” 

(1Ti. 3:14-15; Sv. 14-16) 
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1. Hội Thánh Là Một Gia Đình  
(C. 14-15a) 

“14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,  
15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong Nhà Đức Chúa Trời…” 

(1Ti. 3:14-15a) 



4 

  (1)  “thư này”: Gr. ηαῦηα [tauta]  “những điều này” 

        “Phẩm Chất Mục Sư”: 3:1-7 

      “Phẩm Chất Chấp Sự”: 3:8-13 

      “Bản Chất Hội Thánh Địa Phương”: 3:14-16 

  (2)  “con biết làm thế nào”: Gr. οιδα  πῶς δεῖ deiἐν οἶκος theos ἀναζηρέθω  

    [oida pos en oikos θεός anastrepho]  “con biết tự ứng xử” 

  (3)  “Nhà Đức Chúa Trời”: Gr. οἶκος theos [oikos θεός]  “gia đình của   

    Đức Chúa Trời” 
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“Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó,  

đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.” 

(Êph. 2:22; Sv. 19-22) 
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2.  Với Sự Mệnh Trọng Yếu  

Là Minh Thị Cho Lẽ Thật Cơ Đốc Theo Kinh Thánh  

(C. 15b)  

“Tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống,  
trụ và nền của Lẽ Thật vậy.” 

(1Ti. 3:15b) 
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  (1)  “Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống”: Gr. ἐκκληζία  θεός ζάω   

    [ekklesia theos zao]  “Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Đấng đã từng 

    sống, hiện đang sống, và sẽ còn sống” 

        “Hội Thánh”: Gr. ἐκκληζία [ekklesia] 

       “Đức Chúa Trời hằng sống”: Gr. θεός ζάω [theos zao] 

  (2)  “trụ và nền của Lẽ Thật”: Gr. ζηῦλος καί  ἑδραίωμα ὁ ἀλήθεια [stulos  

    kai hedraioma ho aletheia]  “cột trụ và nền móng của Lẽ Thật” 

       “trụ và nền”: Gr. ζηῦλος καί  ἑδραίωμα [stulos kai hedraioma] 

       “lẽ thật”: Gr. ἀλήθεια [aletheia] 
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“Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh,  

đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” 

(1Phi. 2:5; Sv. 9-10) 
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1.  Hội Thánh Là Gia Đình Nhưng “Gia Có Gia Quy, Quốc Có Quốc Pháp”: 

Phải Giữ Vững Nền Nếp Hội Thánh! 

“14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,  
15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong Nhà Đức Chúa Trời…”  

(1Ti. 3:14-15a) 
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2. Hội Thánh Là Gia Đình Nhưng “Con Giống Cha, Nhà Có Phúc”:  

Phải Sống Minh Thị Lẽ Thật Của Đức Chúa Trời! 

“Tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng  
sống, trụ và nền của Lẽ Thật vậy.”  

(1Ti. 3:15b) 
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“14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,  
15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong Nhà Đức Chúa Trời,  

tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống,  

trụ và nền của Lẽ Thật vậy.” 

(1Ti. 3:14-15) 


