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““NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  NNggààii  bbaann  cchhoo  

ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..  TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  

kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii..”” (1Cô. 15:10; Sv. 

1-11; Rô. 14:7-8)  

 

 

 

 

 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) 

  ““NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  NNggààii  bbaann  

cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..”” (1Cô. 15:10a) 

 

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

ý Ngài” 

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

íícchh  cchhuunngg..”” (1Cô. 12:7)  

  (2) “uổng”: Gr.       [kenos]  “trống rỗng vì vô dụng” 

   ““ẤẤyy  vvậậyy,,  vvìì  cchhúúnngg  ttôôii  llààmm  vviiệệcc  vvớớii  CChhúúaa,,  nnêênn  xxiinn  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhịịuu  ơơnn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  lluuốốnngg  kkhhôônngg..”” (2Cô. 6:1) 

 

  ““BBởởii  vvìì,,  aaii  pphhâânn  bbiiệệtt  nnggưươơii  vvớớii  nnggưườờii  kkhháácc??  NNggưươơii  hháá  ccóó  đđiiềềuu  cchhii  mmàà  cchhẳẳnngg  

đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh  ssaaoo??  NNếếuu  nnggưươơii  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh,,  tthhìì  ssaaoo  ccòònn  kkhhooee  mmììnnhh  nnhhưư  

cchhẳẳnngg  ttừừnngg  nnhhậậnn  llããnnhh??”” (1Cô. 4:7) 

       

 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) 

  ““TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  

llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii..”” (1Cô. 15:10b) 
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  (1) “làm”: Gr.        [kopiao]  “làm việc cách cần cù” 

   ““HHễễ  llààmm  vviiệệcc  ggìì,,  hhããyy  hhếếtt  llòònngg  mmàà  llààmm,,  nnhhưư  llààmm  cchhoo  CChhúúaa,,  cchhớớ  kkhhôônngg  

pphhảảii  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  ttaa”” (Côl. 3:23) 

  (2) “nhiều việc”: Gr.               [perissoteron]  “cách vượt mức” 

   ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  cchhớớ  rrúúnngg  đđộộnngg,,  hhããyy  

llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,  vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  ccủủaa  aannhh  

eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  vvôô  íícchh  đđââuu..”” (1Cô. 15:58) 

   

  ““PPhhảảii,,  âânn  đđiiểểnn  đđóó  đđãã  bbaann  cchhoo  ttôôii,,  llàà  kkẻẻ  hhèènn  hhơơnn  hhếếtt  mmọọii  tthháánnhh  đđồồ,,  đđểể  rraaoo  

ttrruuyyềềnn  cchhoo  ddâânn  nnggooạạii  ssựự  ggiiààuu  ccóó  kkhhôônngg  ddòò  đđưượợcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 

3:8) 

 

  

 

 

 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.  

 

  ““NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  NNggààii  bbaann  

cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..”” (1Cô. 15:10a) 

 

 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.  

 

  ““TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  

llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii..”” (1Cô. 15:10b) 

 

 

 


