
 

 

““QQUUAANN  HHỆỆ  ƯƯUU  VVIIỆỆTT””  
(Êph. 6:21-24) 

“Mối quan hệ giữa các Cơ Đốc Nhân trong Đức Chúa Jêsus Christ 

 là mối quan hệ ưu việt vì người ta không tìm cầu lợi ích cho riêng mình  
mà quan tâm đến lợi ích của người khác…  

Mối quan hệ giữa Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa Trời  

vốn mang tính ưu việt từ trong bản chất:  
Họ chọn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã chọn họ trước,  

và họ kính yêu Đức Chúa Trời vì Ngài đã thương yêu họ trước!” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn    

ởở  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  cchhẳẳnngg  pphhaaii    

mmàà  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa!!””  

(Êph. 6:24)



 

 

““QQUUAANN  HHỆỆ  ƯƯUU  VVIIỆỆTT””  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    GGIIỮỮAA  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  VVỚỚII  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN::  LLOO  TTƯƯỞỞNNGG    

(Êph. 6:21-22)     

 ““TTôôii  đđãã  ssaaii  nnggưườờii  đđii,,  ccóó  ýý  cchhoo  aannhh  eemm  bbiiếếtt  ttììnnhh  ccảảnnhh  cchhúúnngg  ttôôii  llàà  tthhểể  

nnààoo,,  đđểể  yyêênn  ủủii  llòònngg  aannhh  eemm”” (Êph. 6:22) 
 

 1. Lo Tưởng Chứ Không Phải Tưởng Lo! 

  ““VVảả,,  mmuuốốnn  cchhoo  aannhh  eemm  ccũũnngg  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ssựự  tthhuuộộcc  vvềề  ttôôii  vvàà  vviiệệcc  

ttôôii  llààmm,,  tthhìì  ccóó  TTiicchhiiccơơ,,  aannhh  eemm  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  ttôôii  ttớớ  

ttrruunngg  tthhàànnhh  ccủủaa  CChhúúaa,,  ssẽẽ  bbááoo  ttiinn  mmọọii  ssựự  cchhoo  aannhh  eemm”” (C. 21) 
 Mối quan hệ giữa các Cơ Đốc Nhân trong Đức Chúa Jêsus Christ là mối quan hệ ưu việt vì người 

ta không tìm cầu lợi ích cho riêng mình mà quan tâm đến lợi ích của người khác… 

 “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” 
(Php. 2:4) 

 Bản chất của sự lo tưởng là sự quan tâm: “muốn cho anh em biết…” 

 Biểu hiện của sự lo tưởng là sự thông tin: “báo tin mọi sự…” 
 Tính chất của sự lo tưởng là sự thân thiết và kín đáo : “rất yêu dấu của chúng ta…”, “tôi tớ 

trung thành của Chúa…” 

 

 (1) Nhằm sự trợ giúp 

 ““TTôôii  đđưượợcc  rrấấtt  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa,,  vvìì  nnaayy  aannhh  eemm  llạạii  lloo  

ttưưởởnngg  vvềề  ttôôii  llầầnn  nnữữaa;;  aannhh  eemm  vvẫẫnn  ttưưởởnngg  đđếếnn  đđiiềềuu  đđóó  llắắmm,,  

nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ccóó  ddịịpp  ttiiệệnn”” (Php. 4:10)   
 

 (2) Nhằm sự gây dựng 

 ““HHầầuu  cchhoo  ttrroonngg  tthhâânn  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  pphhâânn  rrẽẽ,,  mmàà  ccáácc  cchhii  tthhểể  

pphhảảii  đđồồnngg  lloo  ttưưởởnngg  đđếếnn  nnhhaauu”” (1Cô. 12:25) 
 

 2. Yên Ủi Chứ Không Phải Chỉ Là Xoa Dịu! 

  ““TTôôii  đđãã  ssaaii  nnggưườờii  đđii,,  ccóó  ýý  cchhoo  aannhh  eemm  bbiiếếtt  ttììnnhh  ccảảnnhh  cchhúúnngg  ttôôii  llàà  



 

tthhểể  nnààoo,,  đđểể  yyêênn  ủủii  llòònngg  aannhh  eemm”” (C. 22) 
 Tạo sự yên ủi cho người khác là một nội dung thông công Cơ Đốc quan trọng. Vì vậy, thông tin về 

sinh hoạt và công tác giữa những người đồng công với nhau là điều không thể thiếu theo ý chỉ của 

Đức Chúa Trời (C. 22)… 

 “Tichicơ”: Một nhân vật được nhắc đến nhiều lần trong các thư tín của PhaoLô mà nhiệm vụ 
chính đều có liên quan đến việc thiết lập quan hệ, giữ liên lạc, cung cấp thông tin… (Sv. Công. 

20:4; Côl. 4:7; Tít 3:12; 2Ti. 4:12; Êph. 6:21) 

 “Yên ủi” không đồng nghĩa với “trấn an” là làm cho người ta đừng lo lắng! “Sự yên ủi” (Gr. 
parakaleo) là công việc của Đức Thánh Linh! Chính Ngài được kể là “Đấng Yên Ủi” (Gr. 

Parakletos, Gi. 16:7) và đó cũng được kể là công việc của Đức Chúa Trời (Gr. parakaleo, 

2Cô. 7:6)! 

 “Sự yên ủi” theo Kinh Thánh là sự giải bày, phán dạy cho hiểu biết về chương trình và ý định 

của Đức Chúa Trời để tín thác mà nhận được ân điển bình an (Sv. Php. 4:7).  

 Chính vì vậy mà sự xoa dịu của con người là vô nghĩa! Sở dĩ mối quan hệ giữa các Cơ Đốc 
Nhân với nhau là ưu việt vì vốn mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời là ưu việt! 

 

IIII..  GGIIỮỮAA  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  VVỚỚII  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII::  ĐĐỨỨCC  TTIINN  

VVÀÀ  ÂÂNN  ĐĐIIỂỂNN  (Êph. 6:23-24) 

““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn  ởở  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  

cchhẳẳnngg  pphhaaii  mmàà  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa!!”” (Êph. 

6:24)     
 

 1. Kết Quả Của Đức Tin: Tình Yêu Thương Và Sự Bình An   

  ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssựự  bbììnnhh  aann,,  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccùùnngg  đđứứcc  

ttiinn  bbaann  cchhoo  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CChhaa,,  vvàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt!!”” (C. 23) 
Mối quan hệ giữa Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa Trời vốn mang tính ưu việt từ trong bản chất: Họ 

chọn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã chọn họ trước, và họ kính yêu Đức Chúa Trời vì Ngài 
đã thương yêu họ trước! 

   

(1) Cơ Đốc Nhân vốn đã được Đức Chúa Trời chọn cho sự cứu 

rỗi của Ngài  

 ““VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  mmọọii  ssựự  hhiiệệpp  llạạii  llààmm  íícchh  cchhoo  kkẻẻ  yyêêuu  

mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttứứcc  llàà  cchhoo  kkẻẻ  đđưượợcc  ggọọii  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  

NNggààii  đđãã  đđịịnnhh”” (Rô. 8:28; Sv. 8:28-30). 



 

 

(2) Cơ Đốc Nhân đã được Đức Chúa Trời ban cho đức tin  để 

họ tín thác nơi Ngài  

 ““PPhhààmm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  CChhaa  cchhoo  TTaa  ssẽẽ  đđếếnn  ccùùnngg  TTaa,,  kkẻẻ  đđếếnn  ccùùnngg  

TTaa  tthhìì  ttaa  kkhhôônngg  bbỏỏ  rraa  nnggooààii  đđââuu”” (Gi. 6:37) . 
 

 2. Sự Bảo Đảm Dành Cho Đời Sống Tin Kính: Ân Điển 

  ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn  ởở  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  cchhẳẳnngg  pphhaaii  mmàà  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  

ttaa!!”” (C. 24) 
Xét cho cùng, sự kính yêu của Cơ Đốc Nhân đối với Đức Chúa Trời cũng chính là một dạng ân 

điển của Ngài… 
   

(1) Lòng kính yêu Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Nhân xuất phát 

từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho Cơ Đốc 

Nhân   

““CChhúúnngg  ttaa  yyêêuu,,  vvìì  CChhúúaa  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa  ttrrưướớcc”” (1Gi. 4:19) 
  

(2) Cuộc giao ngộ giữa Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa Trời chính 

là ân điển của Ngài để bảo đảm cho mọi ân điển có cần của 

đời sống Cơ Đốc  

 ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  aannhh  eemm  ttừừ  

nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt!!”” (Êph. 1:2) 

 ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn  ởở  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  cchhẳẳnngg  pphhaaii  mmàà  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa!!”” (Êph. 6:24) 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 


