
 

““NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU    

ĐĐÁÁNNGG  BBIIẾẾTT  HHƠƠNN  HHẾẾTT””  
(Êph. 1:15-23) 

““CChhữữ  „„bbiiếếtt‟‟  ttrroonngg  nniiềềmm  ttiinn  CCơơ  ĐĐốốcc  ccóó  ttầầmm  qquuaann  ttrrọọnngg  qquuyyếếtt  đđịịnnhh::    

„„BBiiếếtt‟‟  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmộộtt  ccáácchh  ccáá  nnhhâânn  cchhíínnhh  llàà  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  ((GGii..  1177::33))..    

„„bbiiếếtt‟‟  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmộộtt  ccáácchh  kkhhôônngg  nnggừừnngg  cchhíínnhh  llàà  ssựự  nnêênn  tthháánnhh  ((PPhhpp..  33::1100))..    

  „„bbiiếếtt‟‟  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmộộtt  ccáácchh  ttrrọọnn  vvẹẹnn  cchhíínnhh  llàà  ssựự  ttôônn  vviinnhh  hhiiểểnn  ((11CCôô..1133::99––1122))””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““TTôôii  ccầầuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,    

llàà  CChhaa  vviinnhh  hhiiểểnn,,  bbaann  tthhầầnn  ttrríí  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  ssáánngg  vvàà  ccủủaa  ssựự  ttỏỏ  rraa    

cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  nnhhậậnn  bbiiếếtt  NNggààii””   

(Êph. 1:17) 

 



 

 

““NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU  ĐĐÁÁNNGG  BBIIẾẾTT  HHƠƠNN  HHẾẾTT””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

  

II..    ĐĐẶẶCC  TTRRƯƯNNGG  CCỦỦAA  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  (Êph. 1:15-16)     

 ““TTôôii  ccóó  nngghhee  đđứứcc  ttiinn  aannhh  eemm  hhưướớnngg  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  vvàà  ttììnnhh  

yyêêuu  tthhưươơnngg  đđốốii  vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ”” (C. 15) 
  Đức tin và tình yêu thương là hai thực thể làm thành đặc trưng cho đời sống của Cơ 

Đốc Nhân: Đức tin trong Đức Chúa  Jêsus Christ là nguồn của tình yêu thương đối 

với tha nhân… 
 

 1. Đức Tin 

  ““TTôôii  ccóó  nngghhee  đđứứcc  ttiinn  aannhh  eemm  hhưướớnngg  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss”” (C. 

15a) 
 Đức tin của Cơ Đốc Nhân là sự hiểu biết, tin quyết, và nương cậy chương trình 

cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa  Jêsus Christ.  
 “đức tin”: Gr. pistis, sự chứng giải và xác quyết của tấm lòng. 
 “hướng về”: Gr. en, “ở trong”, “đặt trong” 

 

 2. Tình Yêu Thương 

  ““VVàà  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđốốii  vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ”” (C. 15b) 
 Tình yêu thương đối với các thánh đồ đồng nghĩa với tình yêu thương trong 

Hội Thánh và đối với Hội Thánh là gia đình của Cơ Đốc Nhân.  
 “tình yêu thương”: Gr. agape, mối ràng buộc thuộc linh trong ý chí tận hiến có được 

nhờ sự ban quyền năng của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa  Jêsus Christ. 
 “các thánh đồ”: Gr. hagios, những người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Ngài 

trong và qua Đức Chúa  Jêsus Christ. 

 

IIII..    ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  CCỦỦAA  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  (Êph. 1:17-21) 

““TTôôii  ccầầuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  

llàà  CChhaa  vviinnhh  hhiiểểnn,,  bbaann  tthhầầnn  ttrríí  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  ssáánngg  vvàà  ccủủaa  ssựự  ttỏỏ  rraa  



 

cchhoo  aannhh  eemm”” (C. 17; Sv. 2Phi. 3:18a)     
 Đời sống của một Cơ Đốc Nhân không được qui định bằng bất cứ yếu tố nào khác 

hơn là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời và đối với thế giới họ đang sống mà 

trước hết là Hội Thánh là cơ quan của họ…  
 

 1. Tăng Trưởng Trong Sự Hiểu Biết Đức Chúa Trời  

  ““TTôôii  ccầầuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  

ttaa,,  llàà  CChhaa  vviinnhh  hhiiểểnn,,  bbaann  tthhầầnn  ttrríí  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  ssáánngg  vvàà  ccủủaa  ssựự  

ttỏỏ  rraa  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  nnhhậậnn  bbiiếếtt  NNggààii”” (C. 17) 
Đức Chúa Trời muốn người tin theo Ngài hiểu biết về Ngài ngày càng rõ hơn. 

Sự “nhận biết” mà Đức Chúa Trời mong đợi là sự sự thông suốt trong trí, trong 

lòng Cơ Đốc Nhân về thuộc tính và chương trình của Đức Chúa Trời.  
 “thần trí của sự khôn sáng”: Gr. sophia, sự hiểu biết và thực hành để có đời sống đẹp ý 

Đức Chúa Trời. 

 “sự tỏ ra”: Gr. apokalupsis, sự tự khải thị của Đức Chúa Trời để có thể biết được về 

Ngài. 
 

 2. Tăng Trưởng Trong Sự Nương Cậy Đức Chúa Trời  

  ““
1188

LLạạii  ssooii  ssáánngg  ccoonn  mmắắtt  ccủủaa  llòònngg  aannhh  eemm,,  hhầầuu  cchhoo  bbiiếếtt  đđiiềềuu  

ttrrôônngg  ccậậyy  vvềề  ssựự  kkêêuu  ggọọii  ccủủaa  NNggààii  llàà  tthhểể  nnààoo,,  ssựự  ggiiààuu  ccóó  ccủủaa  

ccơơ  nngghhiiệệpp  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  llàà  llààmm  ssaaoo,,  
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vvàà  

bbiiếếtt  qquuyyềềnn  vvôô  hhạạnn  ccủủaa  NNggààii”” (C. 18-19a) 
Hiểu biết về Đức Chúa Trời để trông cậy nơi Đức Chúa Trời trong và qua 

Đức Chúa  Jêsus Christ mang tính hai mặt: Biết Ngài mong đợi gì nơi Cơ Đốc 

Nhân, và biết Ngài có thể làm gì để hoàn thành sự mong đợi của Ngài nơi Cơ 

Đốc Nhân.  
 “con mắt của lòng”: Gr. ophthalmos ho dianoia, nói về chức năng nhận thức của tấm 

lòng. 
 “điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài”: Gr. elpis autos klesis, sự hy vọng nơi sự 

tuyển định của Đức Chúa Trời. 

 

IIIIII..    CCƠƠ  QQUUAANN  CCỦỦAA  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  (Êph. 22-23) 

““HHộộii  TThháánnhh  llàà  tthhâânn  tthhểể  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  ssựự  đđầầyy  đđủủ  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  ggồồmm  ttóómm  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  mmọọii  llooààii”” (C. 23)     
 Cơ quan của Cơ Đốc Nhân là Cơ Thể của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Ngài - 



 

Một gia đình sinh hoạt theo chương trình của Đức Chúa Trời trong quyền năng của 

Ngài…  
 

 1. Đức Chúa Trời Là Nguyên Thủ Của Hội Thánh  

  ““HHộộii  TThháánnhh  llàà  tthhâânn  tthhểể  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (C. 23a) 
Đức Chúa Trời muốn Cơ Đốc Nhân nhận thức về Hội Thánh như là “thân 

thể”: Sống động, thống nhất, kết hợp chặc chẽ…  
 “thân thể”: Gr. soma, cấu trúc vật chất của một thực thể.  

 Về phương diện bản chất, Hội Thánh là một thực thể thuộc linh; về phương diện vận 
động, Hội Thánh là cơ thể của Đức Chúa Trời; về phương diện qui chế, Hội Thánh là 

cơ quan của Đức Chúa Trời dành cho Cơ Đốc Nhân như là gia đình của họ. 

 “của Đấng Christ”: Gr. autos (của Ngài), “thuộc về Đấng Christ”, “trong quyền sở 
hữu của Đấng Christ” 

 

 2. Đức Chúa Trời Là Nguồn Sống Của Hội Thánh  

  ““TTứứcc  llàà  ssựự  đđầầyy  đđủủ  ccủủaa  ĐĐấấnngg  ggồồmm  ttóómm  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  mmọọii  

llooààii”” (C. 23b) 
Đức Chúa Trời muốn Cơ Đốc Nhân nhận thức về Hội Thánh   
 “sự đầy đủ”: Gr. pleroma, nói về tính đầy dẫy về sự hiện diện, quyền năng, tác dụng, 

sự phong phú,… của Đức Chúa Trời. 
 “gồm tóm”: Gr. pleroo, làm cho đầy đủ. (pleroo là hình thức động từ của pleroma) 

 

  

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


