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““
1199

DDưườờnngg  ấấyy,,  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  nnggưườờii  nnggooạạii,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  ởở  ttrrọọ  nnữữaa,,  

nnhhưưnngg  llàà  nnggưườờii  đđồồnngg  qquuốốcc  vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ,,  vvàà  llàà  nnggưườờii  nnhhàà  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
2200

AAnnhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  llêênn  ttrrêênn  nnềềnn  ccủủaa  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  ccùùnngg  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii,,  cchhíínnhh  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  đđáá  ggóócc  nnhhàà,,  
2211

ccảả  ccááii  nnhhàà  đđãã  ddựựnngg  llêênn  ttrrêênn  đđáá  đđóó,,  ssắắpp  đđặặtt  

ccáácchh  hhẳẳnn  hhooii,,  đđểể  llààmm  nnêênn  mmộộtt  đđềềnn  tthhờờ  tthháánnhh  ttrroonngg  CChhúúaa..  
2222
ẤẤyy,,  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhờờ  

NNggààii  mmàà  đđưượợcc  ddựự  pphhầầnn  vvààoo  nnhhàà  đđóó,,  đđặặnngg  ttrrởở  nnêênn  nnhhàà  ởở  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  

TThháánnhh  LLiinnhh..”” (Êph. 2:19-22)  

 

 

 

 

 1. Là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời (C. 19). 

  (1)  “người đồng quốc”: Gr.            [sumpolites]  “công dân” 

  (2) “các thánh đồ”: Gr.       [hagios]  “người đã được biệt riêng ra cho 

Đức Chúa Trời” 

  (3) “người nhà của Đức Chúa Trời”: Gr.         [oikeios]  “người trong 

gia đình” (Sv. 1Ti. 3:15) 

 

  ““
99
NNhhưưnngg  aannhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  tthhầầyy  ttếế  llễễ  nnhhàà  vvuuaa,,  llàà  

ddâânn  tthháánnhh,,  llàà  ddâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  

đđứứcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm  rraa  kkhhỏỏii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  

ccủủaa  NNggààii;;  
1100

aannhh  eemm  nnggààyy  ttrrưướớcc  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  mmộộtt  ddâânn,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  llàà  ddâânn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrrưướớcc  kkhhôônngg  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt”” 

(1Phi. 2:9-10)  

  

 2. Là ngôi ngự của Đức Chúa Trời (C. 20-21). 

  (1)  “cả cái nhà”: Gr.          [oikodome]  “cái nhà” 

  (2) “dựng lên trên đá đó”: Gr.       [en hos]  “trong Đấng ấy” 

  (3) “sắp đặt cách hẳn hoi”: Gr.              [sunarmologeo]  “kết hợp 

nhau cách chặt chẽ” 

 

  ““
44
HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  NNggààii,,  llàà  hhòònn  đđáá  ssốốnngg,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llooạạii  rraa,,  ssoonngg  đđưượợcc  cchhọọnn  vvàà  

qquuíí  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  
55
vvàà  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  
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nnhhàà  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  tthháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  ccủủaa  ttếế  llễễ  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  nnhhờờ  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:4-5) 

 

 3. Là nhà ở của Đức Thánh Linh (C. 22). 

  (1)  “nhờ Ngài”: Gr.       [en hos]  “trong Đấng ấy” 

  (2) “dự phần”: Gr.              [sunoikodomeo]  “ghép lại với nhau” 

  (3) “nhà ở”: Gr.                       [katoiketerion ho theos]  “nhà để 

ở của Đức Chúa Trời 

 

  ““AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  mmììnnhh  llàà  đđềềnn  tthhờờ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  TThháánnhh  LLiinnhh  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm  ssaaoo??”” (1Cô. 3:16) 

 

 

 

 

 1. Là người nhà của Đức Chúa Trời: Đừng để các mối quan hệ tạm thời ảnh 

hưởng trên mối quan hệ đời đời! 

““DDưườờnngg  ấấyy,,  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  nnggưườờii  nnggooạạii,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  ởở  ttrrọọ  

nnữữaa,,  nnhhưưnngg  llàà  nnggưườờii  đđồồnngg  qquuốốcc  vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ,,  vvàà  llàà  nnggưườờii  nnhhàà  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii”” (Êph. 2:19) 

 

 2. Là ngôi ngự của Đức Chúa Trời: Đừng để vướng víu bởi những sự của đời 

này!  

    ““
2200

AAnnhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  llêênn  ttrrêênn  nnềềnn  ccủủaa  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  ccùùnngg  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  

TTrrii,,  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  đđáá  ggóócc  nnhhàà,,  
2211

ccảả  ccááii  nnhhàà  đđãã  ddựựnngg  llêênn  

ttrrêênn  đđáá  đđóó,,  ssắắpp  đđặặtt  ccáácchh  hhẳẳnn  hhooii,,  đđểể  llààmm  nnêênn  mmộộtt  đđềềnn  tthhờờ  tthháánnhh  ttrroonngg  CChhúúaa”” 

(Êph. 2:20-21) 

 

 3. Là nhà ở của Đức Thánh Linh: Đừng để bẩn thỉu bởi bệnh và tật! 

    ““ẤẤyy,,  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  đđưượợcc  ddựự  pphhầầnn  vvààoo  nnhhàà  đđóó,,  đđặặnngg  ttrrởở  nnêênn  nnhhàà  

ởở  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 2:22) 

 

 

 


