
 

 

““MMỐỐII  LLIIÊÊNN  HHIIỆỆPP    

QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH””  
(Êph. 4:1-6; Sv. 4:1-16) 

““SSựự  lliiêênn  hhiiệệpp  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  dduuyy  nnhhấấtt    

cchhoo  đđờờii  ssốốnngg  ccủủaa  mmỗỗii  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  ccũũnngg  nnhhưư  cchhoo  ttooàànn  HHộộii  TThháánnhh    

llàà  ssựự  lliiêênn  hhiiệệpp  ggiiữữaa  mmỗỗii  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  vvớớii  ccáácc  cchhuuẩẩnn  mmựựcc  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

đđểể  cchhuunngg  ccuuộộcc  đđờờii  ssốốnngg  CCơơ  ĐĐốốcc  ccủủaa  hhọọ    

hhợợpp  tthhàànnhh  mmộộtt  tthhựựcc  tthhểể  CCơơ  ĐĐốốcc  GGiiááoo  tthheeoo  KKiinnhh  TThháánnhh””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  ““VVậậyy,,  ttôôii  llàà  kkẻẻ    ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa,,    

kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg    

vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm””   

(Êph. 4:1) 



 

 

““SSỰỰ  LLIIÊÊNN  HHIIỆỆPP  QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  XXỨỨNNGG  ĐĐÁÁNNGG    

  (“Sống Giữ Phận”, Êph. 1:1-3) 

 ““VVậậyy,,  ttôôii  llàà  kkẻẻ    ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa,,  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  

ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm”” (Êph. 

4:1) 
  Đời sống Cơ Đốc xứng đáng là một đời sống xứng với danh phận Cơ Đốc Nhân, đáng với sự 

kỳ vọng của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ, và hợp theo chuẩn mực 
Kinh Thánh… 

 

 1. Theo Danh Phận Của Cơ Đốc Nhân 

  ““......ttôôii  llàà  kkẻẻ  ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa”” (Êph. 4:1)  
 “kẻ tù”: Gr. desmios, “người chịu sự ràng buộc”  người ở trong sự phụ thuộc. (≠ 

Gr. doulos, “tôi tớ”; Sv. Ma. 10:24) 

 Chúng ta cũng giống với sứ đồ Phao lô, hoàn toàn phụ thuộc (một cách tự nguyện, 
tự giác) Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.  

 

 2. Theo Kỳ Vọng của Đức Chúa Jêsus Christ  

  ““......mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm”” (Êph. 4:1; Sv. 2:13-16) 
   “gọi”: Gr. parakaleo, “khuyên, thuyết phục”  mời gọi, khuyên mời  

 “chức phận”: Gr. klesis, “lời mời, sự mời gọi”  chúng ta ở vào địa vị của người 

đã tự nguyện hưởng ứng theo lời mời của Đức Chúa Trời. 

 Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài để chúng ta có Ngài và nhờ đó mà chúng ta có 
được mọi sự tốt đẹp theo sự nhìn nhận của Ngài. 

 

 3. Theo Chuẩn Mực Của Cơ Đốc Giáo 

  ““
22
pphhảảii  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg  đđếếnn  đđiiềềuu,,  mmềềmm  mmạạii  đđếếnn  đđiiềềuu,,  pphhảảii  

nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  llấấyy  llòònngg  tthhưươơnngg  yyêêuu  mmàà  cchhììuu  nnhhaauu,,  
33
ddùùnngg  ddââyy  

hhòòaa  bbììnnhh  mmàà  ggiiữữ  ggììnn  ssựự  hhiiệệpp  mmộộtt  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 

4:2-3)  



 

 “khiêm nhường”: Gr. tapeinophrosune, “tự xem bản thân là nhỏ bé”  

 “mềm mại”: Gr. praotes, “nhẹ nhàng, dịu dàng”  

 “nhịn nhục”: Gr. makrothumia, “bền chịu”  
 “chìu”: Gr. anechomai, “hứng chịu”  

 “giữ gìn sự hiệp một”: Gr. henotes ho tereo, “để bảo tồn sự thuận thỏa”  Cơ Đốc 

Nhân phải đặt sự hòa thuận với đồng đạo cao hơn sự thỏa mãn cho chính mình! 
 

IIII..    TTHHỰỰCC  TTẠẠII  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  XXỨỨNNGG  HHIIỆỆPP    

  (“Sống Hiệp Một”, Êph. 4:4-6) 

 ““
44
CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt......;;  

55
cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt......;;  

66
cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt”” (Êph. 4:4-6)     

 Thực tại Cơ Đốc chỉ xứng hiệp khi đời sống Cơ Đốc của mọi Cơ Đốc Nhân xứng đáng, tức 

là xem việc sống thuận thỏa với nhau, giữ gìn mối liên hiệp Cơ Đốc là một tất yếu khách 

quan…   
 

 1. Một Hội Thánh Của Đức Chúa Trời 

  ““CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  tthhâânn  tthhểể......”” (Êph. 4:4) 
 “thân thể”: Gr. soma, “thân, thân xác”  một cấu trúc sinh động và tăng trưởng. 
 “Thân Thể” là hình ảnh được Kinh Thánh dùng để chỉ về Hội Thánh trong mối 

quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ: “Hội 

Thánh là Thân Thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi 
sự trong mọi loài” (Êph. 1:23). Mỗi Cơ Đốc Nhân được Kinh Thánh kể như là 

“chi thể” của Thân Thể (tức là Hội Thánh): “vì chúng ta là các chi thể của thân 

Ngài” (Êph. 5:30). 
 

 2. Một Đức Thánh Linh Của Đức Chúa Trời 

  ““......mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 4:4) 
 “Thánh Linh”, Gr. pneuma, “Thánh Linh của Đức Chúa Trời”  chỉ duy nhất 

quyền năng của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho Hội Thánh năng 

động, tăng trưởng. 

 Cẩn thận, chỉ có “một” Đức Thánh Linh: “Vì nếu có người đến giảng cho anh em 
một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh 

khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin lành khác với Tin lành 

anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!” (2Cô. 11:4). 

 3. Một Niềm Hy Vọng Ở Đức Chúa Trời  

  ““......nnhhưư  aannhh  eemm  bbởởii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  mmộộtt  

ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  mmàà  tthhôôii”” (Êph. 4:4) 
 “sự trông cậy”: Gr. elpis, “sự trông mong, trông đợi”  sự trông cậy Cơ Đốc duy 



 

nhất trong Đức Chúa Trời cho cả đời này và đời sau: “Nếu chúng ta chỉ có sự 

trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta 

là kẻ khốn nạn hơn hết” (1Cô. 15:19). 

 4. Một Nguyên Thủ Bởi Đức Chúa Trời  

  ““cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  CChhúúaa”” (Êph. 4:5) 
 “Chúa”: Gr. kurios, “Cứu Chúa, Đấng Mêsia”  Đức Chúa Jêsus Christ  là 

Nguyên Thủ của Hội Thánh, Ngài là Đấng Mêsia, là chính Đức Chúa Trời. 

 5. Một Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời 

  ““......mmộộtt  đđứứcc  ttiinn”” (Êph. 4:5) 
 “đức tin”: Gr. pistis, “sự chứng giải, hiểu biết, tin quyết, và nương cậy”  

 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào 

khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công. 4:12). 

 6. Một Phép BápTêm Trong Đức Chúa Trời 

  ““......mmộộtt  pphhéépp  bbáápp--ttêêmm”” (Êph. 4:5) 
 “phép báp-têm”: Gr. baptisma, “việc/sự làm cho dầm thấm ”  

 “một phép báp-têm” không nhằm nói về nghi thức mà nhằm nói về thực tại là tất 
cảđều được dầm thấm chung vào trong cùng một thực tại thuộc linh: Đức Chúa 

Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ. 

 7. Một Sự Chủ Trị Của Đức Chúa Trời 

  ““cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  mmộộtt  CChhaa  ccủủaa  mmọọii  nnggưườờii,,  

NNggààii  llàà  ttrrêênn  ccảả  mmọọii  nnggưườờii,,  ggiiữữaa  mmọọii  nnggưườờii  vvàà  ởở  ttrroonngg  mmọọii  

nnggưườờii”” (Êph. 4:6) 
 “cha”: Gr. pate, “Đấng tác tạo và chủ trị”  

 Đức Chúa Trời là Đấng tác tạo của mọi người, và chủ trị trên tất cả mọi đời sống: 

“Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân 
của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài” (Công. 17:28) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 


