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“Ấy nhờ Ngài mà cả Thân Thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo,  

khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần,  

làm cho Thân Thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” 

(Êph. 4:16) 
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1. Hội Thánh Như Một Thân Thể Có Nhiều Chi Thể  

Có Khả Năng Tự Gắn Bó Với Nhau (C. 16a) 

“Ấy nhờ Ngài mà cả Thân Thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo,  
khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần.” 

(Êph. 4:16a) 
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 (1)  “Thân Thể”: Gr. σῶμα [soma]  “Hội Thánh” (Sv. Êph. 1:23) 

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

   sít sao” 

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

   chẽ” 

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

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

 (6)    “lượng sức mạnh”: Gr. ἐνέπγεια [energeia]  “năng lực hoạt động” 
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“Vả, anh em là Thân của Đấng Christ, và là chi thể của Thân, ai riêng phần nấy.” 

(1Cô. 12:27) 
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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) 

“Làm cho Thân Thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” 

(Êph. 4:16b) 
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 (1)   “lớn lên”: Gr. αὔξεζιρ [auxesis]  “tăng trưởng” 

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

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

(Côl. 2:6-7) 
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1.  Phải sống gắn bó với tất cả các thành viên trong Hội Thánh. 

“Ấy nhờ Ngài mà cả Thân Thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo,  
khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần.”  

(Êph. 4:16a) 
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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. 

“Làm cho Thân Thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.”  

(Êph. 4:16b) 
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“Ấy nhờ Ngài mà cả Thân Thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo,  

khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần,  

làm cho Thân Thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” 

(Êph. 4:16) 


