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““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  kkhhiiếếnn  

ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  TThhâânn  

TThhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 4:16) 

 

 

 

 

 1. Hội Thánh Như Một Thân Thể Có Nhiều Chi Thể Có Khả Năng Tự Gắn Bó 

Với Nhau (C. 16a) 

““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  

kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn..”” 

(Êph. 4:16a) 

 

  (1) “Thân Thể”: Gr.      [soma]  “Hội Thánh” (Sv. Êph. 1:23) 

  (2) “ràng (vững bền)”: Gr.              [sunarmologeo]  “nối lại với 

nhau cách sít sao” 

  (3) “buộc (vững bền)”: Gr.           [sumbibazo]  “kết lại với nhau 

cách chặt chẽ” 

  (4) “cái lắt léo”: Gr.     [haphe]  “sự kết nối” 

  (5) “giao thông”: Gr.            [epichoregia]  “chia sẻ, cung cấp” 

  (6) “lượng sức mạnh”: Gr.          [energeia]  “năng lực hoạt động” 

   

  ““VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  TThhâânn,,  aaii  rriiêênngg  pphhầầnn  

nnấấyy..”” (1Cô. 12:27) 

       

 2. Hội Thánh Như Một Thân Thể Có Khả Năng Tự Tăng Trưởng Theo Năng 

Lực Làm Cho Tăng Trưởng Của Các Chi Thể (C. 16b) 

““LLààmm  cchhoo  TThhâânn  TThhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 

4:16b) 

 

  (1) “lớn lên”: Gr.         [auxesis]  “tăng trưởng” 

  (2) “tự gây dựng”: Gr.                  [oikodome heautou]  “tự làm 
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cho tăng trưởng” 

  (3)  “trong sự yêu thương”: Gr.          [en agape]  “trong, bằng, nhờ 

tình yêu thương” 

      

    ““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..”” (1Cô. 12:28) 

 

      

 

 

 

 1. Phải sống gắn bó với tất cả các thành viên trong Hội Thánh. 

  ““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  

kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn..”” 

(Êph. 4:16a) 

 

 2. Phải thực hành các ân tứ thuộc linh của mình để giúp cho sự tăng trưởng của 

các thành viên khác trong Hội Thánh.   

    ““LLààmm  cchhoo  TThhâânn  TThhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 

4:16b) 

 

 

 


