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““
1111

  ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  

GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  
1122

  đđểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  

vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  
1133

  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  

cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  hhiiệệpp  mmộộtt  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  

nnêênn  bbậậcc  tthhàànnhh  nnhhâânn,,  đđưượợcc  ttầầmm  tthhưướớcc  vvóócc  ggiiạạcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:11-13; 

Sv. 1-16) 

 

 

 

 

 1. Theo Sự Định Mạng Của Đức Chúa Trời Hội Thánh Phải Có Một Hệ Lãnh Đạo 

Được Chúa Ban Ơn Và Ở Cùng Theo Cách Riêng (C. 11) 

  ““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  

TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư..”” (Êph. 4:11) 

 

  (1) “Sứ Đ ”   r.           [apostolos]  “môn đ  được chọn làm sứ thần cho 

Chúa” 

  (2) “Ti n Tri”   r.          [prophetes]  “người giảng ra hay nói l n lẽ thật đã 

được Đức Chúa Trời khải thị” 

   (1) Người giải nghĩa các mạng lịnh đã được khải thị của Đức Chúa Trời. 

   (2)  Người được Đức Chúa Trời chọn để rao ra các lẽ thật của Ngài vốn sẽ 

được trước thuật thành Kinh Thánh. 

   (3) Thi nhân là người ca ngâm những điều được Đức Chúa Trời truyền 

cảm (Sv. Tít 1 12)  

  (3) “Thầy  iảng Tin Lành”   r.              [euaggelistes]  “người truyền 

rao Tin Lành của Đức Chúa Trời” 

  (4) “Mục Sư”   r.        [poimen]  “người chăn bầy cho Đức Chúa Trời” 

  (5) “ iáo Sư”   r.            [didaskalos]  “người giảng dạy về Đức Chúa 

Trời và những sự thuộc về Ngài” 

   

  ““
2277

  VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  TThhâânn,,  aaii  rriiêênngg  pphhầầnn  nnấấyy..  
2288

  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  llậậpp  ttrroonngg  HHộộii  TThháánnhh,,  tthhứứ  nnhhứứtt  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  tthhứứ  nnhhìì  llàà  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  

TTrrii,,  tthhứứ  bbaa  llàà  TThhầầyy  GGiiááoo,,  kkếế  đđếếnn  kkẻẻ  llààmm  pphhéépp  llạạ,,  rrồồii  kkẻẻ  đđưượợcc  ơơnn  cchhữữaa  bbịịnnhh,,  ccứứuu  ggiiúúpp,,  

ccaaii  qquuảảnn,,  nnóóii  ccáácc  tthhứứ  ttiiếếnngg..  
2299

  CCóó  pphhảảii  ccảả  tthhảảyy  llàà  SSứứ  ĐĐồồ  ssaaoo??  CCảả  tthhảảyy  llàà  TTiiêênn  TTrrii  

ssaaoo??  CCảả  tthhảảyy  llàà  TThhầầyy  GGiiááoo  ssaaoo??  CCảả  tthhảảyy  đđềềuu  llààmm  pphhéépp  llạạ  ssaaoo??  
3300

  CCảả  tthhảảyy  đđềềuu  đđưượợcc  

ơơnn  cchhữữaa  bbịịnnhh  ssaaoo??  CCảả  tthhảảyy  đđềềuu  nnóóii  ttiiếếnngg  llạạ  ssaaoo??  CCảả  tthhảảyy  đđềềuu  tthhôônngg  ggiiảảii  ttiiếếnngg  llạạ  

ssaaoo??”” (1Cô. 12:27-30) 
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 2. Để  iúp Cho Cả  ia Đình Hội Thánh Tăng Trưởng Theo Mẫu Mực Chung Của 

Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa J sus Christ (C. 12-13) 

  ““
1122

  ĐĐểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  

TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  
1133

  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  hhiiệệpp  mmộộtt  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  vvàà  

ttrroonngg  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  nnêênn  bbậậcc  tthhàànnhh  nnhhâânn,,  đđưượợcc  ttầầmm  tthhưướớcc  

vvóócc  ggiiạạcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:12-13) 

 

  (1) “các thánh đ ”   r.       [hagios]  “những người được biệt ri ng ra cho 

Đức Chúa Trời” 

  (2) “được trọn vẹn”   r.             [katartismos]  “vi n thục  tròn trịa, nhuần 

nhuyễn” 

  (3) “công việc của chức dịch”   r.          [diakonia]  “công việc cho Chúa 

trong Hội Thánh” 

  (4) “sự gây dựng”   r.          [oikodome]  “làm cho vững mạnh, lớn 

mạnh” 

  (5) “hiệp một”   r.        [henotes]  “đ ng thuận, đ ng lòng” 

  (6)  “Thân Thể Đấng Christ”   r.                [soma ho Christos]  “Hội 

Thánh” (Sv. Êph. 1 23; 5 23; Côl. 1 18) 

  (7) “bậc thành nhân”   r.              [aner teleios]  “người hoàn hảo” 

   

  ““
2288

  VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  mmọọii  ssựự  hhiiệệpp  llạạii  llààmm  íícchh  cchhoo  kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

ttứứcc  llàà  cchhoo  kkẻẻ  đđưượợcc  ggọọii  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh..  
2299

  VVìì  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  bbiiếếtt  ttrrưướớcc,,  

tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  đđịịnnhh  ssẵẵnn  đđểể  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  hhììnnhh  bbóónngg  CCoonn  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  CCoonn  nnầầyy  

đđưượợcc  llààmm  CCoonn  ccảả  ởở  ggiiữữaa  nnhhiiềềuu  aannhh  eemm;;  
3300

  ccòònn  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh  ssẵẵnn,,  tthhìì  NNggààii  

ccũũnngg  đđãã  ggọọii,,  nnhhữữnngg  kkẻẻ  NNggààii  đđãã  ggọọii,,  tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  xxưưnngg  llàà  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvàà  nnhhữữnngg  

kkẻẻ  NNggààii  đđãã  xxưưnngg  llàà  ccôônngg  bbììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  ccũũnngg  đđãã  llààmm  cchhoo  vviinnhh  hhiiểểnn..”” (Rô. 8:28-30) 

      

 

 

 

 1. Phải sống dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời thông qua hệ lãnh đạo trong Hội 

Thánh! 

  ““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  

TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư”” (Êph. 4:11) 

 

 2. Phải tích cự đối với công việc của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh để tự gây dựng 

và gây dựng!   

    ““
1122

  ĐĐểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  

TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  
1133

  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  hhiiệệpp  mmộộtt  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  vvàà  

ttrroonngg  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  nnêênn  bbậậcc  tthhàànnhh  nnhhâânn,,  đđưượợcc  ttầầmm  tthhưướớcc  

vvóócc  ggiiạạcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:12-13) 

 


