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

(1Cô. 12:27; Sv. 27-31)  

 

 

 

 

 1.  Bởi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta được ở trong Thân Thể mầu nhiệm 

  của Đức Chúa Jêsus Christ, tức là thuộc về Hội Thánh của Ngài (C. 27a) 

  ““VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  TThhâânn..”” (1Cô. 

12:27a) 

 

  (1) “anh  m”   r.       [humeis]  “các anh  m” (số nhiều) 

   ““LLẽẽ  mmầầuu  nnhhiiệệmm  đđóó  ttứứcc  llàà::  DDâânn  NNggooạạii  llàà  kkẻẻ  đđồồnngg  kkếế  ttựự,,  llàà  ccáácc  cchhii  ccủủaa  

đđồồnngg  mmộộtt  tthhểể,,  đđềềuu  ccóó  pphhầầnn  cchhuunngg  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa  vvềề  llờờii  hhứứaa  đđãã  nnhhờờ  TTiinn  

LLàànnhh  mmàà  llậậpp  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Êph. 3:6) 

  (2)  “Thân của Đ ng Christ”   r.              [soma Christos]  “Hội 

Thánh”  

   ““VVìì  cchhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  hhooặặcc  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  hhooặặcc  nnggưườờii  GGờờrréécc,,  hhooặặcc  ttôôii  

mmọọii,,  hhooặặcc  ttựự  cchhủủ,,  đđềềuu  đđãã  cchhịịuu  pphhéépp  bbááppttêêmm  cchhuunngg  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  đđểể  

hhiiệệpp  llààmm  mmộộtt  TThhâânn;;  vvàà  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđãã  cchhịịuu  uuốốnngg  cchhuunngg  mmộộtt  TThháánnhh  

LLiinnhh  nnữữaa..”” (1Cô. 12:13) 

  (3)  “chi thể của Thân”   r.               [melos ek meros]  “chi thể từ 

thân mà ra”  

    ““BBởởii  ttôôii  ưướớcc  aaoo  ccóó  tthhểể  cchhíínnhh  mmììnnhh  bbịị  ddứứtt  bbỏỏ,,  llììaa  kkhhỏỏii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvìì  

aannhh  eemm  bbàà  ccoonn  ttôôii  tthheeoo  pphhầầnn  xxáácc..”” (Rô. 9:3; Sv. Rô. 8:38-39) 

 

  ““VVảả,,  nnhhưư  tthhâânn  llàà  mmộộtt,,  mmàà  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể,,  vvàà  nnhhưư  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  ddầầuu  

ccóó  nnhhiiềềuu,,  ccũũnngg  cchhỉỉ  hhiiệệpp  tthhàànnhh  mmộộtt  tthhâânn  mmàà  tthhôôii,,  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  kkhháácc  nnààoo  nnhhưư  

vvậậyy..”” (1Cô. 12:12) 

       

 2. Trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Chúa Jêsus Christ, tức Hội Thánh của 

Ngài, mỗi chúng ta đều được Đức Chúa Trời ban ân tứ để có phận sự riêng 
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của mình (C. 27b) 

  ““AAii  rriiêênngg  pphhầầnn  nnấấyy..”” (1Cô. 12:27b) 

 

  (1) “ai”   r.          [ek meros]  “kể riêng từng người” 

   ““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii,,  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  

íícchh  cchhuunngg..”” (1Cô. 12:7) 

  (2) “riêng phần n y”   r.       [melos]  “một chi thể riêng” (Sv. 1Cô. 

12:18) 

   ““NNhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssắắpp  đđặặtt  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  cchhúúnngg  

ttaa,,  bbaann  cchhoo  mmỗỗii  mmộộtt  cchhii  tthhểể  ccááii  đđịịaa  vvịị  tthheeoo  ýý  NNggààii  llấấyy  llààmm  ttốốtt  mmàà  cchhỉỉ  

đđịịnnhh..”” (1Cô. 12:18) 

 

  ““TThhâânn  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccóó  mmộộtt  cchhii  tthhểể,,  bbèènn  llàà  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể..”” (1Cô. 12:14) 

 

     

 

 

 1. Phải sống gắn kết với Hội Thánh là tập thể thuộc linh b t khả phân ly của 

chúng ta (C. 27a)   

  ““VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  TThhâânn..”” (1Cô. 

12:27a) 

 

 2. Phải sống tích cực trong Hội Thánh là tập thể thuộc linh mà mỗi chúng ta đều 

đã được chia phần trách nhiệm (C. 27b)   

  ““AAii  rriiêênngg  pphhầầnn  nnấấyy..”” (1Cô. 12:27b) 

 

  

 


