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“11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm Sứ Đồ, kẻ kia làm Tiên Tri, người khác làm Thầy 

Giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm Mục Sư và Giáo Sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về 

công việc của chức dịch và sự gây dựng Thân Thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta 

thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành 

nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” 

(Êph. 4:11-13; Sv. 1-16) 
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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) 

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm Sứ Đồ, kẻ kia làm Tiên Tri, người khác  
làm Thầy Giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm Mục Sư và Giáo Sư.” 

(Êph. 4:11) 
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 (1)  “Sứ Đồ”: Gr. ἀπόζηολος [apostolos]  “môn đồ được chọn làm sứ thần cho   
   Chúa” 

 (2)   “Tiên Tri”: Gr. προθήηης [prophetes]  “người giảng ra hay nói lên 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 Giảng Tin Lành”: Gr. εὐαγγελιζηής [euaggelistes]  “người truyền rao  

   Tin Lành của Đức Chúa Trời” 

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

 (5)   “Giáo Sư”: Gr. διδάζκαλος [didaskalos]  “người giảng dạy về Đức Chúa Trời  

   và những sự thuộc về Ngài” 
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“27 Vả, anh em là Thân của Đấng Christ, và là chi thể của Thân, ai riêng phần nấy.  
28 Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhứt là Sứ Đồ, thứ nhì là Đấng Tiên Tri,  

thứ ba là Thầy Giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản,  
nói các thứ tiếng. 29 Có phải cả thảy là Sứ Đồ sao? Cả thảy là Tiên Tri sao? Cả thảy là Thầy Giáo 

sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? 30 Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao?  
Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao?” 

(1Cô. 12:27-30) 
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2.  Để Giúp Cho Cả Gia Đình Hội Thánh Tăng Trưởng Theo Mẫu Mực Chung  
Của Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 12-13) 

“12 Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng Thân Thể Đấng 

Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức 

Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” 
(Êph. 4:12-13) 
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 (1)  “các thánh đồ”: Gr. ἅγιος [hagios]  “những người được biệt riêng ra cho Đức  
   Chúa Trời” 

 (2)   “được trọn vẹn”: Gr. καηαρηιζμός [katartismos]  “viên thục: tròn trịa, nhuần  
   nhuyễn” 

 (3)   “công việc của chức dịch”: Gr. διακονία [diakonia]  “công việc cho Chúa trong 

   Hội Thánh” 

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

 (5)   “hiệp một”: Gr. ἑνόηης [henotes]  “đồng thuận, đồng lòng” 

 (6)   “Thân Thể Đấng Christ”: Gr. ζῶμα ὁ Χριζηός [soma ho Christos]  “Hội   
   Thánh” (Sv. Êph. 1:23; 5:23; Côl. 1:18) 

 (7)   “bậc thành nhân”: Gr. ἀνήρ ηέλειος [aner teleios]  “người hoàn hảo” 
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“28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ 

được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn 

để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 

còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã 

xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” 

(Rô. 8:28-30) 
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1.  Phải sống dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời thông qua  

hệ lãnh đạo trong Hội Thánh! 

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm Sứ Đồ, kẻ kia làm Tiên Tri, người khác  
làm Thầy Giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm Mục Sư và Giáo Sư.”  

(Êph. 4:11) 
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2.  Phải tích cự đối với công việc của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh  

để tự gây dựng và gây dựng! 

“12 Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng Thân Thể Đấng 

Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức 

Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.”  

(Êph. 4:12-13) 
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“11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm Sứ Đồ, kẻ kia làm Tiên Tri, người khác làm Thầy Giảng Tin Lành, kẻ 

khác nữa làm Mục Sư và Giáo Sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng 

Thân Thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức 

Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” 

(Êph. 4:11-13) 


