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““HHããyy  mmaanngg  llấấyy  ggáánnhh  nnặặnngg  cchhoo  nnhhaauu,,    

nnhhưư  vvậậyy  aannhh  eemm  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Gal. 6:2) 

…Không thể tự nhiên mà một Cơ Đốc Nhân  

có thể có được kỹ năng tương giao hợp Kinh Thánh,  

điều ấy phải là kết quả của một quá trình thuận phục Đức Chúa Trời,  

vâng theo các sự dạy dỗ Kinh Thánh,  

và áp dụng chặt chẽ vào đời sống hàng ngày.  

Tương giao Cơ Đốc hợp Kinh Thánh là một nghệ thuật… 
(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.) 

 

 

Tương giao Cơ Đốc là một nghệ thuật bao hàm phận sự giữ quan hệ trên nhiều 

phương diện của một Cơ Đốc Nhân đã tái sinh với thế giới chung quanh. Đặc 

điểm chung của các mệnh lệnh Tân Ước về vấn đề này là sự hiện diện của khái 

niệm “nhau”: “Yêu thương nhau”, “tha thứ nhau”,… Và, đó là những sự dạy dỗ 

được xem là nguồn để thiết lập và duy trì một cách tương giao hợp Kinh Thánh. 

Không thể tự nhiên mà một Cơ Đốc Nhân có thể có được kỹ năng tương giao hợp 

Kinh Thánh, điều ấy phải là kết quả của một quá trình thuận phục Đức Chúa Trời, 

vâng theo các sự dạy dỗ Kinh Thánh, và áp dụng chặt chẽ vào đời sống hàng ngày. 

Tương giao Cơ Đốc hợp Kinh Thánh là một nghệ thuật. 

 

Dưới đấy là một số dạy dỗ then chốt của Kinh Thánh trên phương diện quan hệ 

giữa người này với người khác: 

 

 Yêu thương lẫn nhau – Gi. 13:34; Rô. 12:10; 13:8 

 Tha thứ nhau – Êph. 4:32; Côl. 3:13 

 Phục vụ nhau – Gal. 5:13 

 Hữu hảo với nhau – 1Phi. 4:7-10 

 Cầu nguyện cho nhau – Gia. 5:16 
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 Gây dựng lẫn nhau – Rô. 14:19; 1Tê. 5:11 

 Chào kính nhau – Rô. 16:16; 1Cô. 16:20; 2Cô. 13:12; 1Phi. 5:14 

 Chịu đựng lẫn nhau – Êph. 4:1-2; Côl. 3:13-14 

 Đừng đoán phạt nhau – Rô. 14:13 

 Đừng nói hành nhau – Gia. 4:11 

 Đừng oán trách nhau – Gia. 5:9 

 Đừng cắn xé nhau – Gal. 5:15 

 Đừng khiêu khích lòng ganh tị đối với nhau – Gal. 5:26 

 Chăm lo cho nhau – 1Cô.12:25-26 

 Chấp nhận nhau – Rô. 15:7 

 Thuận phục (thuận thỏa) lẫn nhau – Êph. 5:21-22 

 Xưng nhận với nhau – Gia. 5:16 

 Đừng nói dối với nhau – Côl. 3:9 

 Nhân từ đối với nhau – Êph. 4:32 

 Khuyên dạy nhau – Côl.  3:16 

 Nhắc nhở nhau về việc giữ đức tin – Hê. 10:24 

 Khuyên bảo (chỉ vẽ) nhau – Rô. 15:14; Côl. 3:16 

 An ủi nhau – 1Tê. 4:18, 5:11 

 Mang lấy gánh nặng cho nhau – Gal. 6:2 

 

Trong danh sách này, mệnh lệnh đầu tiên rằng “Ta ban cho các ngươi một điều răn 

mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các 

ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Gi. 13:34) có tính chất xúc tác để giúp cho Cơ 

Đốc Nhân thực hiện được các mệnh lệnh còn lại và sẽ được thể hiện ra ở một 

trong các nét đạo hạnh Cơ Đốc rất đặc trưng là ““HHããyy  mmaanngg  llấấyy  ggáánnhh  nnặặnngg  cchhoo  

nnhhaauu,,  nnhhưư  vvậậyy  aannhh  eemm  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Gal. 6:2) 


