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“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời,
và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.
Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác,
nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”
(1Cô. 15:10; Sv. 1-11; Rô. 14:7-8)
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1. Cơ Đốc Nhân nhất thiết phải nương cậy Đức Chúa Trời vì
họ được hữu dụng trong chương trình của Đức Chúa Trời
là nhờ ân tứ thuộc linh của Ngài (C. 15a)
“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời,
và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.”
(1Cô. 15:10a)
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(1) “ơn”: Gr. χάρις [charis]  “sự ban cho của Đức Chúa Trời theo
thánh ý Ngài”
“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều
được sự ích chung.” (1Cô. 12:7)
(2) “uổng”: Gr. κενός [kenos]  “trống rỗng vì vô dụng”
“Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu
ơn Đức Chúa Trời luống không.” (2Cô. 6:1)
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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)
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2. Cơ Đốc Nhân nhất thiết phải nương cậy ân tứ thuộc linh
của Đức Chúa Trời vì nhờ đó họ mới hoàn thành được
chương trình đã định của Ngài trên đời sống của họ (C.
15b)
“Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác,
nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”

(1Cô. 15:10b)
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(1) “làm”: Gr. κοπιάω [kopiao]  “làm việc cách cần cù”
“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ
không phải làm cho người ta” (Côl. 3:23)
(2) “nhiều việc”: Gr. περισσότερον [perissoteron]  “cách vượt
mức”
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động,
hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó
của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1Cô. 15:58)
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“Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ,
để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ.”
(Êph. 3:8)
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1. Phải có một sự nhận thức đúng về mối liên hệ giữa
ân tứ thuộc linh của Đức Chúa Trời với năng lực Cơ
Đốc của bản thân: Năng lực Cơ Đốc của bản thân
duy nhất đến từ ân tứ thuộc linh của Đức Chúa Trời.
“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời,
và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.”
(1Cô. 15:10a)
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2. Phải có một đời sống thực hành ân tứ thuộc linh đã
được Đức Chúa Trời ban để hoàn thành phận sự Cơ
Đốc mà Ngài đã định cho mình.
“Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác,
nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”
(1Cô. 15:10b)
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“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời,
và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.
Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác,
nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.”
(1Cô. 15:10)
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