
 

 
Kinh Thánh: Công. 2:40-47 

 
““VVảả,,  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  bbềềnn  llòònngg  ggiiữữ  llờờii  ddạạyy  ccủủaa  ccáácc    

SSứứ  ĐĐồồ,,  ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  ccủủaa  aannhh  eemm,,  llễễ  bbẻẻ  bbáánnhh,,    

vvàà  ssựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn”” (Công. 2:42)

  
Đại Mạng Lịnh của Đức Chúa Jêsus đối với tất cả các tín 
hữu của Ngài là hãy môn đồ hóa muôn dân, ““HHããyy  đđii  ddạạyy  

ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứaa  CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  ĐĐứứcc  

TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  BBááppttêêmm  cchhoo  hhọọ,,  vvàà  ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  

hhếếtt  ccảả  mmọọii  đđiiềềuu  mmàà  TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” (Ma. 
28:19-20).  

Công. 2 mô tả về một bước khởi đầu rực rỡ của việc thực 
hiện Đại Mạng Lịnh của Chúa. ““MMỗỗii  nnggààyy  CChhúúaa  llấấyy  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu  tthhêêmm  vvààoo  HHộộii  TThháánnhh”” (Công. 2:47b) 
là tin vui cho Hội Thánh khắp mọi nơi từ thời ấy đến nay. 
Thế nhưng phải chăng “Hội Thánh” luôn luôn là Hội 
Thánh hợp Kinh Thánh, là Hội Thánh đẹp ý Đức Chúa 
Trời?  Hội Thánh theo Kinh Thánh cần phải có các loại 
hình sinh hoạt căn bản nào để bảo đảm được tính hợp 
Kinh Thánh của Hội Thánh cho đẹp ý Đức Chúa Trời? 

II..  ““GGIIỮỮ  LLỜỜII  DDẠẠYY  CCỦỦAA  CCÁÁCC  SSỨỨ  ĐĐỒỒ””    

Hội Thánh sơ kỳ  đã được thành lập trước khi Kinh 
Thánh Tân Ước được hoàn thành. Vì vậy, các tín hữu 
đã phải nhận sự dạy dỗ của các Sứ Đồ về những điều 
mà các vị Sứ Đồ đã được nhận trực tiếp từ sự dạy dỗ 
của Đức Chúa Jêsus: 

““CChhúúnngg  ttôôii  llấấyy  đđiiềềuu  đđãã  tthhấấyy,,  đđãã  nngghhee  mmàà  ttrruuyyềềnn  cchhoo  

aannhh  eemm,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  ccũũnngg  đđưượợcc  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  

cchhúúnngg  ttôôii..  VVảả  cchhúúnngg  ttôôii  vvẫẫnn  đđưượợcc  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  CCoonn  

NNggààii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (1Gi. 1:3). 

 Dầu vậy, đối với các tín hữu ngày nay, khi sự khải thị 
của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh đã hoàn thành, 
không còn gì quí hơn cho họ là được hưởng sự bổ 
dưỡng trực tiếp từ ““ssữữaa  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ccủủaa  ĐĐạạoo”” là 
những sự dạy dỗ trực tiếp từ Lời Đức Chúa Trời.  

““
11
VVậậyy  aannhh  eemm  đđãã  ttừừ  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  đđộộcc  áácc,,  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  

ggiiảảoo,,  mmọọii  tthhứứ  ggiiảả  ttrráá,,  llòònngg  gghheenn  gghhéétt  vvàà  ssựự  nnóóii  hhàànnhh,,  
22
tthhìì  hhããyy  hhaamm  tthhíícchh  ssữữaa  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ccủủaa  ĐĐạạoo,,  nnhhưư  ttrrẻẻ  

ccoonn  mmớớii  đđẻẻ  vvậậyy,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  nnhhờờ  đđóó  llớớnn  llêênn  mmàà  

đđưượợcc  rrỗỗii  lliinnhh  hhồồnn”” (1Phi. 2:1-2). 

Về phần người chăn bầy của Đức Chúa Trời, việc bền 
chí dạy cho các tín hữu giáo lý Kinh Thánh chân chính, 
và chỉ giáo lý Kinh Thánh chân chính mà thôi, là một 
đòi hỏi bắt buộc: 

  ““HHããyy  ggiiảảnngg  ĐĐạạoo,,  ccốố  kkhhuuyyêênn,,  bbấấtt  lluuậậnn  ggặặpp  tthhờờii  hhaayy  

kkhhôônngg  ggặặpp  tthhờờii,,  hhããyy  đđeemm  llòònngg  rrấấtt  nnhhịịnn  nnhhụụcc  mmàà  bbẻẻ  

ttrráácchh,,  nnààii  kkhhuuyyêênn,,  ssửửaa  ttrrịị,,  ccứứ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhẳẳnngg  tthhôôii”” (2Ti. 
4:2). 

““NNhhưưnngg  ccoonn  hhããyy  ddạạyy  đđiiềềuu  hhiiệệpp  vvớớii  đđạạoo  llàànnhh”” (Tít 2:1). 

““
44
LLờờii  nnóóii  vvàà  ssựự  ggiiảảnngg  ccủủaa  ttôôii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbằằnngg  bbààii  ddiiễễnn  

tthhuuyyếếtt  kkhhééoo  llééoo  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann,,  nnhhưưnngg  ttạạii  ssựự  ttỏỏ  rraa  

TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp;;  
55
hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  cchhớớ  llậậpp  

đđứứcc  ttiinn  mmììnnhh  ttrrêênn  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  llooààii  nnggưườờii,,  bbèènn  llàà  

ttrrêênn  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Cô. 2:4-5). 

““
2200

AAnnhh  eemm  bbiiếếtt  ttôôii  cchhẳẳnngg  ttrrễễ  nnảảii  rraaoo  ttrruuyyềềnn  mmọọii  đđiiềềuu  

íícchh  llợợii  cchhoo  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ggiiấấuu  đđiiềềuu  cchhii  hhếếtt,,  llạạii  bbiiếếtt  ttôôii  

đđãã  ddạạyy  aannhh  eemm  hhooặặcc  ggiiữữaa  ccôônngg  cchhúúnngg,,  hhooặặcc  ttừừ  nnhhàà  nnầầyy  

ssaanngg  nnhhàà  kkiiaa,,  
2211

ggiiảảnngg  cchhoo  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  nnhhưư  cchhoo  nnggưườờii  

GGờờrréécc  vvềề  ssựự  ăănn  nnăănn  đđốốii  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  đđứứcc  ttiinn  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llàà  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa”” (Công. 
20:20-21).  

Các nguyên tắc ấy đã được Sứ Đồ Phaolô thiết lập khi 
thành lập Hội Thánh cho Dân Ngoại, và đó là những 
nguyên tắc Kinh Thánh phải luôn luôn được giữ vững, 
không thể được phép làm ngơ. Trong Hội Thánh của 
Đức Chúa Trời, việc “sáng tác” giáo lý phi và phản 
Kinh Thánh, tự nhận cho mình “quyền Sứ Đồ” là một 
trọng tội đối với Đức Chúa Trời: 

““
3366

CCóó  pphhảảii  llàà  ĐĐạạoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  rraa  ttừừ  nnơơii  aannhh  eemm,,  

hhooặặcc  cchhỉỉ  đđếếnn  ccùùnngg  aannhh  eemm  mmàà  tthhôôii  cchhăănngg??  
3377

NNếếuu  aaii  

ttưưởởnngg  mmììnnhh  llàà  TTiiêênn  TTrrii,,  hhaayy  llàà  đđưượợcc  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  

ssooii  ssáánngg,,  tthhìì  nnggưườờii  ấấyy  hhããyy  bbiiếếtt  rrằằnngg  đđiiềềuu  ttôôii  vviiếếtt  cchhoo  

aannhh  eemm  đđââyy  llàà  mmạạnngg  llịịnnhh  ccủủaa  CChhúúaa”” (1Cô. 14:36-37). 

IIII..  ““SSỰỰ  TTHHÔÔNNGG  CCÔÔNNGG  CCỦỦAA  AANNHH  EEMM””    

Sự tăng trưởng thuộc linh có thể được khơi dậy nhờ sự 
thông công giữa vòng anh chị em tín hữu với nhau. 
Mỗi Cơ Đốc Nhân là một “con chiên” của Đức Chúa 
Jêsus và là chi thể của Thân Thể Đấng Christ. Mỗi một 
Cơ Đốc Nhân đều đã được ban cho một hoặc các ân tứ 
thuộc linh để phục vụ, gây dựng lẫn nhau: 

““
55
CChhúúnngg  ttaa  llàà  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  mmàà  hhiiệệpp  nnêênn  mmộộtt  TThhâânn  

ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  hhếếtt  tthhảảyy  cchhúúnngg    ttaa  đđềềuu  llàà  ccáácc  

pphhầầnn  cchhii  tthhểể  ccủủaa  nnhhaauu..  
66
VVìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  ccáácc  ssựự  bbaann  cchhoo  

kkhháácc  nnhhaauu,,  ttùùyy  tthheeoo  ơơnn  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  aaii  đđưượợcc  

bbaann  cchhoo  nnóóii  ttiiêênn  ttrrii,,  hhããyy  ttậậpp  nnóóii  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn,,  
77
aaii  

đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  llààmm  cchhứứcc  vvụụ,,  hhããyy  bbuuộộcc  mmììnnhh  vvààoo  cchhứứcc  

vvụụ;;  aaii  ddạạyy  ddỗỗ,,  hhããyy  cchhăămm  mmàà  ddạạyy  ddỗỗ;;  
88
aaii  ggáánnhh  vviiệệcc  

kkhhuuyyêênn  bbảảoo,,  hhããyy  kkhhuuyyêênn  bbảảoo;;  aaii  bbốố  tthhíí,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  

rrộộnngg  rrããii  mmàà  bbốố  tthhíí;;  aaii  ccaaii  ttrrịị,,  hhããyy  ssiiêênngg  nnăănngg  mmàà  ccaaii  

ttrrịị;;  aaii  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  vvuuii  mmàà  llààmm”” 
(Rô. 12:5-8). 

Sự ràng buộc với nhau nhờ mối thông công sẽ đem lại 
được sự khoan dung đối với nhau, và sự cưu mang lẫn 
nhau. Nhờ có sự thông công, các thánh đồ của Hội 
Thánh Đức Chúa Trời buổi sơ kỳ đã biết chia sẻ cho 
nhau các nhu cần cơ bản hằng ngày: 

““
3344

VVìì  ttrroonngg  ttíínn  đđồồ  kkhhôônngg  aaii  tthhiiếếuu  tthhốốnn  ccảả,,  bbởởii  nnhhữữnngg  

nnggưườờii  ccóó  rruuộộnngg  hhaayy  nnhhàà,,  đđềềuu  bbáánn  đđii,,  bbáánn  đđưượợcc  bbaaoo  

nnhhiiêêuu  ttiiềềnn  ccũũnngg  đđeemm  đđếếnn  
3355
đđặặtt  ddưướớii  cchhâânn  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ;;  

rrồồii  ttùùyy  tthheeoo  ssựự  ccầầnn  ddùùnngg  ccủủaa  mmỗỗii  nnggưườờii  mmàà  pphháátt  cchhoo”” 
(Công. 4:34-35). 

Không hề có nơi nào trong suốt cả Kinh Thánh Tân 
Ước từ liệu ““tthhôônngg  ccôônngg”” nói về “sự vui chơi” vì có vẻ 
đó là điều trái với ý muốn của Đức Chúa Trời: 

““NNhhưưnngg  vvềề  pphhầầnn  kkẻẻ  ưưaa  ssựự  vvuuii  cchhơơii,,  tthhìì  ddẫẫuu  ssốốnngg  ccũũnngg  

nnhhưư  cchhếếtt”” (1Ti. 5:6). 

Từ liệu ““tthhôônngg  ccôônngg”” (Gk. koinonia) hàm ý về sự chia 
sẻ. Trong Hội Thánh, ““tthhôônngg  ccôônngg”” là chia sẻ với nhau 
về đức tin chung, chia sẻ với nhau về xúc cảm riêng tư, 
về gánh nặng riêng tư đến nỗi cái riêng của mỗi người, 
cả buồn và vui, không còn là riêng nữa… 



 

““CCảả  LLuuậậtt  PPhháápp  cchhỉỉ  ttóómm  llạạii  ttrroonngg  mmộộtt  llờờii  nnầầyy::  NNggưươơii  

hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  mmììnnhh……  HHããyy  mmaanngg  llấấyy  ggáánnhh  

nnặặnngg  cchhoo  nnhhaauu,,  nnhhưư  vvậậyy  aannhh  eemm  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  LLuuậậtt  PPhháápp  

ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt……”” (Gal. 5:14; 6:2). 

Do đó, sự ““tthhôônngg  ccôônngg”” có nghĩa chung là việc tham 
dự vào một điều gì đó bằng hành vi “cho” hoặc “nhận” 
tùy theo trường hợp. Mục đích của sự thông công trong 
Hội Thánh luôn luôn là để gây dựng cho người khác 
hơn là tìm sự hưởng thụ cho chính mình: 

““
2244

AAii  nnấấyy  hhããyy  ccooii  ssóócc  nnhhaauu  đđểể  kkhhuuyyêênn  ggiiụụcc  vvềề  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  vvàà  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh;;  
2255

cchhớớ  bbỏỏ  ssựự  nnhhóómm  llạạii  nnhhưư  mmấấyy  

kkẻẻ  qquueenn  llààmm,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  nnhhaauu,,  vvàà  hhễễ  aannhh  

tthhấấyy  nnggààyy  ấấyy  hhầầuu  ggầầnn  cchhừừnngg  nnààoo,,  tthhìì  ccàànngg  pphhảảii  llààmm  

nnhhưư  vvậậyy  cchhừừnngg  nnấấyy”” (Hê. 10:24-25). 

IIIIII..  ““LLỄỄ  BBẺẺ  BBÁÁNNHH””    

Sự thông công cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh 
của Cơ Đốc Nhân, nhưng mối thông công giữa con 
người với nhau luôn luôn là một cái gì đó “mỏng 
manh”, “dễ vỡ” (Gia. 3:1-12; Rô. 7:14; Gal. 5:17).  

Tinh thần hiệp một trong một công đồng, chẳng hạn 
một Hội Thánh Địa Phương, có thể dễ dàng bị tổn hại 
do việc hiểu lầm hoặc các sự tổn thương do còn non 
yếu về sự trưởng thành thuộc linh. Do đó, Đức Chúa 
Jêsus, Nguyên Thủ của Hội Thánh, đã thiết lập Lễ Tiệc 
Thánh của Ngài để các tín hữu muôn đời lấy đó làm 
một thời điểm, cơ hội để không những tưởng nhớ về 
công trình đền tội thay mà Ngài đã hoàn thành trên 
Thập Tự Giá, mà cũng còn để cho họ kết ước với Ngài 
và kết ước với nhau: 

““
2288

VVậậyy  mmỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  ttựự  xxéétt  llấấyy  mmììnnhh,,  vvàà  nnhhưư  tthhếế  mmớớii  

ăănn  bbáánnhh,,  uuốốnngg  cchhéénn  ấấyy;;  
2299

vvìì  nnggưườờii  nnààoo  kkhhôônngg  pphhâânn  bbiiệệtt  

TThhâânn  CChhúúaa  mmàà  ăănn  bbáánnhh  uuốốnngg  cchhéénn  đđóó,,  ttứứcc  llàà  ăănn  uuốốnngg  

ssựự  xxéétt  đđooáánn  cchhoo  mmììnnhh”” (1Cô. 11:28-29). 

““TTựự  xxéétt  llấấyy  mmììnnhh”” (Gk. dokimazo) là tự tra xét xem 
mình có thực sự ăn năn tội và đã xử lý xong các vấn đề 
liên quan chưa. ““PPhhâânn  bbiiệệtt  TThhâânn  CChhúúaa”” là nhận thức 
đầy đủ tính biểu tượng thuộc linh của Lễ Tiệc Thánh: 

““TThhâânn  CChhúúaa”” (Gk. soma) mà tín hữu phải nhận thức 

trong Lễ Tiệc Thánh là Hội Thánh của Đức Chúa 
Jêsus (chứ chẳng phải lễ phẩm sẽ trở nên thân thể hữu 
cơ của Ngài)! ““PPhhâânn  bbiiệệtt  TThhâânn  CChhúúaa”” (Gk. diakrino) 
trong Lễ Tiệc Thánh là nhận thức ý nghĩa không gì so 
sánh được của Hội Thánh là cộng đoàn mà Đức Chúa 
Jêsus đã xả thân để mua chuộc về cho Ngài, và nhận 
thức về vai trò của mình trong Hội Thánh, nhất là trong 
mối quan hệ với các thành viên khác trong Hội Thánh: 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttììnnhh  ccờờ  pphhạạmm  llỗỗii  

ggìì,,  aannhh  eemm  llàà  kkẻẻ  ccóó  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  mmềềmm  

mmạạii  mmàà  ssửửaa  hhọọ  llạạii;;  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  llạạii  pphhảảii  ggiiữữ,,  ee  

ccũũnngg  bbịị  ddỗỗ  ddàànnhh  cchhăănngg??”” (Gal. 6:1). 

““
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VVảả,,  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  

nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhaa  tthhứứ  ccáácc  nnggưươơii..  
1155

SSoonngg  nnếếuu  

kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  ssẽẽ  

kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii”” (Ma. 6:14-15). 

Dự Lễ Tiệc Thánh, Cơ Đốc Nhân kết ước với Đức 
Chúa Jêsus về việc sẽ rao sự chết của Ngài cho đến lúc 
Ngài tái lâm: 

““ẤẤyy  vvậậyy,,  mmỗỗii  llầầnn  aannhh  eemm  ăănn  bbáánnhh  nnầầyy,,  uuốốnngg  cchhéénn  nnầầyy,,  

tthhìì  rraaoo  ssựự  cchhếếtt  ccủủaa  CChhúúaa  cchhoo  ttớớii  llúúcc  NNggààii  đđếếnn”” (1Cô. 
11:26). 

Dự Lễ Tiệc Thánh, Cơ Đốc Nhân kết ước tha thứ và 
yêu thương nhau để tự chứng rằng mình là môn đồ của 
Đức Chúa Jêsus và để gây dựng Thân Thể thuộc linh 
của Ngài là Hội Thánh: 

““NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  yyêêuu  nnhhaauu,,  tthhìì  ấấyy  llàà  ttạạii  đđiiềềuu  đđóó  mmàà  

tthhiiêênn  hhạạ  ssẽẽ  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ccáácc  nnggưươơii  llàà  mmôônn  đđồồ  TTaa”” (Gi. 
13:35). 

Cũng chính vì thế mà các thánh đồ của Hội Thánh sơ 
kỳ đã giữ Lễ Tiệc Thánh mỗi ngày (Công. 2:46). 

IIVV..““SSỰỰ  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN””    

Sự cầu nguyện của Hội Thánh không phải chỉ là nghi 
thức chiếu lệ. Thời gian cầu nguyện là thời gian người 
tín hữu thiết tha tâm sự với Đức Chúa Trời và rồi sự 
làm chứng tốt về quyền năng Đức Chúa Trời sẽ được 
hiển thị ra để đem người ta đến chỗ nương cậy Ngài và 

có ích cho Ngài nhiều hơn nữa: 

““KKhhii  đđãã  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  tthhìì  nnơơii  nnhhóómm  llạạii  rrúúnngg  đđộộnngg;;  aaii  

nnấấyy  đđềềuu  đđưượợcc  đđầầyy  ddẫẫyy  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ggiiảảnngg  ĐĐạạoo  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccáácchh  ddạạnn  ddĩĩ”” (Công. 4:31).  

““CCầầuu  nngguuyyệệnn”” (Gk. proseuche) là sự thông công của 
người tín hữu với Cứu Chúa của mình, là hơi thở của 
đời sống thuộc linh Hội Thánh. Mọi sự đều ở trong 
Chúa nên mọi sự phải được dâng lên cho Ngài: 

““
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NNggààii  ccóó  ttrrưướớcc  mmuuôônn  vvậậtt,,  vvàà  mmuuôônn  vvậậtt  đđứứnngg  vvữữnngg  

ttrroonngg  NNggààii..  
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ẤẤyy  ccũũnngg  cchhíínnhh  NNggààii  llàà  ĐĐầầuu  ccủủaa  TThhâânn  

TThhểể,,  ttứứcc  llàà  ĐĐầầuu  ccủủaa  HHộộii  TThháánnhh..  NNggààii  llàà  bbaann  đđầầuu,,  ssaannhh  

ttrrưướớcc  nnhhứứtt  ttừừ  ttrroonngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhếếtt,,  hhầầuu  cchhoo  ttrroonngg  mmọọii  

vvậậtt,,  NNggààii  đđứứnngg  đđầầuu  hhàànngg”” (Côl. 1:18-19).  

““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  

llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn  vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  

xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Phil. 4:6). 

““LLạạii  hhããyy  ttrraaoo  mmọọii  đđiiềềuu  lloo  llắắnngg  mmììnnhh  cchhoo  NNggààii,,  vvìì  NNggààii  

hhaayy  ssăănn  ssóócc  aannhh  eemm”” (1Phi. 5:7). 

Trong thời đại chúng ta đang sống, hiện có một khuynh 
hướng thịnh hành là thiên nhiều về truyền giáo mà lại xao 
lãng các sinh hoạt căn bản của Hội Thánh. Tất nhiên là 
chúng ta vui mừng khi biết được rằng có nhiều linh hồn 
được cứu, nhưng việc các tân tín hữu phải được chăm 
nuôi như thế nào cũng là một sự đòi hỏi hợp Kinh Thánh 
nữa. Nhu cần chăm sóc các ““cchhiiêênn  ccoonn”” là một trong 
những sự quan tâm hàng đầu của Đức Chúa Jêsus (Gi. 
21:15). Các tân tín hữu cần một sự bảo vệ và chăm sóc 
thường xuyên. Họ cần có được sự hướng dẫn thực hành 
để có được các phẩm hạnh và hành vi cần thiết của một 
đời sống theo Chúa. 

Cũng có thể là trong đời sống thuộc linh cá nhân của mỗi 
người chúng ta vẫn còn yếu kém ở một phương diện nào 
đó. Chúng ta hãy dũng cảm làm tất cả những gì có thể làm 
được để bồi dưỡng cho chính bản thân cũng như cho các 
tín hữu khác đi đến chỗ trưởng thành thuộc linh. 


