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“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác?  

Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao?  

Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình  

như chẳng từng nhận lãnh?” 
 

(1Cô. 4:7; Sv. 4:6-7) 
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1. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi người cách độc đáo (C.  

  7a) 

“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác?” 
  

(1Cô. 4:7a) 

“phân biệt”: Gr. διακρίνω [diakrino]  “làm cho tách vạch”  
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“4Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.  
5Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.  

6Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời,  
là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” 

  

(1Cô. 12:4-6) 



5 

2. Họ phụ thuộc vào sự tạo dựng của Ngài hoàn toàn (C. 7b) 

“Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao?” 
  

(1Cô. 4:7b) 

“nhận lãnh”: Gr. λαμβάνω [lambano]  “được tiếp nạp và thụ hưởng”  
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“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người,  
cho ai nấy đều được sự ích chung.” 

  

(1Cô. 12:7) 
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3. Họ không được phép tự đắc mà phải tin rằng họ phụ    

  thuộc Ngài hoàn toàn (C. 7c) 

“Nếu ngươi đã nhận lãnh,  
thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” 

  

(1Cô. 4:7c) 

“khoe mình”: Gr. καυχάομαι [kauchaomai]  “tự đắc và tự mãn”  
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“Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy;  
đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cần đến bay.” 

  

(1Cô. 12:21) 



1. Phải hiểu được sự ban cho của Đức Chúa Trời đối 

với mình (C. 7a) 

“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác?”  
 

(1Cô. 4:7a) 
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2. Phải tin rằng mình thực sự phụ thuộc Đức Chúa Trời 

(C. 7b) 

“Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao?”  
(1Cô. 4:7b) 
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3. Phải dốc chí sống phụ thuộc bằng sự tin cậy, vâng lời 

(C. 7c) 

“Nếu ngươi đã nhận lãnh,  
thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?”  

(1Cô. 4:7c) 
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“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác?  

Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao?  

Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình  

như chẳng từng nhận lãnh?” 
  

(1Cô. 4:7) 


