
 

““SSỰỰ  MMẦẦUU  NNHHIIỆỆMM  

PPHHƯƯỚỚCC  HHẠẠNNHH””  
(Êph. 3:1-13) 

““Hội Thánh là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Sv. Ma. 16:18)  
mà Ysơraên không hề biết được nhưng Hội Thánh lại được biết;  

sự hiểu biết về các lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh  

dẫn đến sứ mệnh cao trọng của Hội Thánh là cao rao ân điển  
và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
  ““

1100
ẤẤyy  vvậậyy,,  hhiiệệnn  nnaayy  ssựự  kkhhôônn  ssáánngg  mmọọii  đđưườờnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

ccậậyy  HHộộii  tthháánnhh  mmàà  bbààyy  ttỏỏ  rraa  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llààmm  đđầầuu  vvàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ    

ccầầmm  qquuyyềềnn  ttrroonngg  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  
1111
tthheeoo  ýý  đđịịnnhh  đđờờii  đđờờii  ccủủaa  NNggààii    

đđãã  llààmm  xxoonngg  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,    
1122
ttrroonngg  NNggààii  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  đđứứcc  ttiinn  đđếếnn  NNggààii  mmàà  đđưượợcc  ttựự  ddoo    

đđếếnn  ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáácchh  ddạạnn  ddĩĩ””   

(Êph. 3:10-12) 



 

 

““SSỰỰ  MMẦẦUU  NNHHIIỆỆMM  PPHHƯƯỚỚCC  HHẠẠNNHH””  
  

  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    NNỘỘII  DDUUNNGG  CCỦỦAA  SSỰỰ  MMẦẦUU  NNHHIIỆỆMM  (Êph. 3:1-6)     

 ““LLẽẽ  mmầầuu  nnhhiiệệmm  đđóó  ttứứcc  llàà::  DDâânn  NNggooạạii  llàà  kkẻẻ  đđồồnngg  kkếế  ttựự,,  llàà  ccáácc  

cchhii  ccủủaa  đđồồnngg  mmộộtt  tthhểể,,  đđềềuu  ccóó  pphhầầnn  cchhuunngg  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa  vvềề  llờờii  

hhứứaa  đđãã  nnhhờờ  TTiinn  LLàànnhh  mmàà  llậậpp  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” 

(C. 6) 
  Hội Thánh là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (Sv. Ma. 16:18) trong đó sự mầu nhiệm của 

Ngài Ysơraên không hề biết được nhưng Hội Thánh lại được biết. 

 

 1. Ysơraên Không Biết Được 

  ““LLàà  llẽẽ  mmầầuu  nnhhiiệệmm  ttrroonngg  ccáácc  đđờờii  kkhháácc,,  cchhưưaa  ttừừnngg  pphháátt  llộộ  

cchhoo  ccoonn  ccááii  llooààii  nnggưườờii……”” (C. 5a) 
 Có nhiều điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà Ysơraên chưa hề được Đức Chúa 

Trời bày tỏ… 

 

 Mầu nhiệm về Vương Quốc Thiên Đàng (Ma. 13:11) 

 Mầu nhiệm về Vương Quốc Đức Chúa Trời (Lu. 8:10)  

 Mầu nhiệm về sự cứng lòng của Ysơraên (Rô. 11:25) 

 Mầu nhiệm về Hội Thánh (Côl. 1:26) 

 … 

 2. Hội Thánh Được Biết 

  ““……  MMàà  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  đđưượợcc  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  cchhoo  ccáácc  ssứứ  

đđồồ  tthháánnhh  vvàà  ttiiêênn  ttrrii  ccủủaa  NNggààii”” (C. 5b; Sv. Êph. 2:11-22) 
 Nhưng đối với Hội Thánh là gia đình chung của Dân Ngài trong và qua Đức Chúa  

Jêsus Christ thì Ngài lại đặc biệt dạy dỗ để cho Hội Thánh được biết các lẽ mầu nhiệm 
của Ngài…  

 



 

 Hội Thánh là gia đình của Đức Chúa Trời dành cho cả 

Ysơraên và Dân Ngoại (Êph. 2:19; Sv. 1:13–14; Gal. 

3:29; 4:7)  

 Bởi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời hiệp cả Ysơraên 

và Dân Ngoại vào Hội Thánh (1Cô. 12:13)  

 Đức Chúa  Jêsus Christ là Nguyên Thủ của Hội Thánh 

(Côl. 1:18) 

 Sự sống đời đời ở trong Đức Chúa  Jêsus Christ và đến 

bằng việc tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa (Gi. 

17:3; Gi. 3:16) 

 … 
 

IIII..    SSỨỨ  MMỆỆNNHH  TTHHEEOO  SSỰỰ  MMẦẦUU  NNHHIIỆỆMM  (Êph. 3:7-10) 

““ẤẤyy  vvậậyy,,  hhiiệệnn  nnaayy  ssựự  kkhhôônn  ssáánngg  mmọọii  đđưườờnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ccậậyy  HHộộii  TThháánnhh  mmàà  bbààyy  ttỏỏ  rraa  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llààmm  đđầầuu  vvàà  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccầầmm  qquuyyềềnn  ttrroonngg  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii”” (C. 10)     
 Sự hiểu biết về các lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh dẫn đến sứ mệnh 

cao trọng của Hội Thánh là cao rao ân điển và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời   

 

 1. Rao Giảng Về Ân Điển Của Đức Chúa Trời (C. 7-9) 

  ““CCòònn  ttôôii  đđãã  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  ggiiúúpp  vviiệệcc  TTiinn  llàànnhh  ấấyy  ccứứ  ssựự  bbaann  cchhoo  

ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  âânn  đđiiểểnn  đđãã  bbaann  cchhoo  ttôôii  bbởởii  

ccôônngg  hhiiệệuu  ccủủaa  qquuyyềềnn  pphhéépp  NNggààii”” (C. 7) 
Cơ Đốc Nhân nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà có chứ phận hầu việc ân điển 

Ngài… (Sv. 1Phi. 5:2, “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm 

việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết 

lòng mà làm”) 
 

 Sự hầu việc Tin Lành (C.7, “Gr. diakonos”) là ân điển 

(C.7, “dorea ho charis”) của Đức Chúa Trời, và là phận 

sự phổ quát của mọi Cơ Đốc Nhân (C.8, “Gr. 

elachistoteros”). 



 

 Trọng tâm của sự hầu việc Tin Lành là giúp mọi người 

nhận thức về sự có sẵn của ân điển cứu rỗi của Đức 

Chúa Trời trong và qua Đức Chúa  Jêsus Christ (C.9, 

“Gr. koinonia”) 
 

 2. Rao Giảng Về Phận Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời 

(C. 10-13) 

  ““TTrroonngg  NNggààii  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  đđứứcc  ttiinn  đđếếnn  NNggààii  mmàà  đđưượợcc  ttựự  ddoo  

đđếếnn  ggầầnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáácchh  ddạạnn  ddĩĩ”” (C. 12) 
Chức phận hầu việc của Cơ Đốc Nhân có tác dụng gia tăng ân điển Đức Chúa Trời trên 

chính đời sống của họ (Sv. 1Ti. 3:13, “Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao 

trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ”)  
 

 Hội Thánh phải bày tỏ cho thấy vai trò chủ đạo của 

mình trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời 

(C.10, “cậy Hội Thánh”, “Gr. dia ho ekklesia”) 

 Hội Thánh phải bày tỏ cho thấy sự khôn ngoan của 

Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi của Ngài 

(C.10, “khôn sáng mọi đường”, “Gr. polypoikilos”) 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 


