
 

““ĐĐIIỀỀUU  QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH  

CCỦỦAA  MMỐỐII  LLIIÊÊNN  HHIIỆỆPP  

QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH””  
(Êph. 4:7-16) 

““ĐĐiiềềuu  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  ccủủaa  mmốốii  lliiêênn  hhiiệệpp  qquuyyếếtt  đđịịnnhh    

ccủủaa  mmỗỗii  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  vvớớii  nnhhaauu    

llàà  mmỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  bbiiếếtt  tthhựựcc  hhiiệệnn  âânn  ttứứ  tthhuuộộcc  lliinnhh    

đđãã  đđưượợcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrraaoo  bbaann  bbởởii  âânn  đđiiểểnn  ccủủaa  NNggààii    

cchhoo  ssựự  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  bbảảnn  tthhâânn  vvàà  ggââyy  ddựựnngg  llẫẫnn  nnhhaauu  ttrroonngg  HHộộii  TThháánnhh””  

 

 

 

     

 

 

 

 

  ““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) 



 

 

““ĐĐIIỀỀUU  QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH    

CCỦỦAA  MMỐỐII  LLIIÊÊNN  HHIIỆỆPP  QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    ÂÂNN  ĐĐIIỂỂNN  TTỪỪ  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII  (Êph. 4:7-10)     

 ““……NNhhưưnngg,,  đđãã  bbaann  âânn  đđiiểểnn  cchhoo  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  

tthheeoo  llưượợnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Êph. 4:7) 

    
  Ân tứ thuộc linh có bản chất là ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống người tin. Chủ thể 

ban ân tứ thuộc linh là Đức Chúa Trời (trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ) để giúp cho đối 
tượng của ân tứ thuộc linh là các Cơ Đốc Nhân hoàn thành mục đích của ân tứ thuộc linh của 

Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của Ngài. 

 “ân điển” (C. 7): Gr. charis, “hảo ý, hảo tâm, sự hạ cố của Đức Chúa Trời” 
 “các ơn” (C. 8): Gr. doma, “sự chu cấp cho, sự định liệu cho” 

 “theo lượng sự ban cho của Đấng Christ”: Gr. metron ho dorea ho Christos  Đức 

Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng quyết định ân tứ theo sự qui 
định củaNgài. 

 

 1. Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 7-8) 

  ““NNggààii  đđãã  llêênn  nnơơii  ccaaoo,,  ddẫẫnn  mmuuôônn  vvàànn  kkẻẻ  pphhuu  ttùù,,__VVàà  bbaann  ccáácc  

ơơnn  cchhoo  llooààii  nnggưườờii”” (Êph. 4:8; Sv. Thi. 68:18)   
 Rô. 12:6-8, 1Cô. 12:7  Ân tứ thuộc linh nào là tùy từng cá nhân và mỗi Cơ Đốc 

Nhân đều được ban ân tứ thuộc linh. 

 “ban”: Gr. didomi,  Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus 

Christ là Đấng ban ân tứ thuộc linh. 
 

 2. Để Góp Phần Hoàn Thành Chương Trình Của Đức Chúa 

Trời (C. 9-10) 

  ““ĐĐấấnngg  đđãã  xxuuốốnngg  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  llêênn  ttrrêênn  hhếếtt  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii,,  

đđểể  llààmm  cchhoo  đđầầyy  ddẫẫyy  mmọọii  ssựự”” (Êph. 4:10)  
 Êph. 4:10  Mỗi cá nhân với ân tứ trong họ là ân tứ thuộc linh cho Hội Thánh. 
 “để làm cho đầy dẫy mọi sự”: Gr. pleroo, “hoàn thành”  Ân tứ thuộc linh nhằm 



 

giúp Cơ Đốc Nhân hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ 

trong Hội Thánh. 

 

IIII..    ÂÂNN  TTỨỨ  TTRROONNGG  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  (Êph. 4:11-16) 

““
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) 

  
 Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, ân tứ thuộc linh được thể hiện qua các chức dịch theo 

sự qui định của Đức Chúa Trời nhằm quản trị và gây dựng Hội Thánh, giúp tăng tiến về đức 
tin và sự thông biết Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân Cơ Đốc Nhân, tạo ra sự vững mạnh của 

Hội Thánh trong tình yêu thương. 

 “chức dịch”: Gr. diakonia, “sự quản trị, quản nhiệm” 
 “sự gây dựng”: Gr. oikodome, “sự gây dựng” 

 

 1. Để Quản Trị Và Gây Dựng Hội Thánh (C. 11-12) 

  ““
1122
đđểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  

ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  tthhâânn  tthhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Êph. 4:12) 
ascawgfawgrweagaerhbhbahb  

 “thánh đồ”: Gr. hagios, “thánh”  Để chỉ về tập thể các Cơ Đốc Nhân (Sv. Công. 
9:13; Rô. 1:7; Hê. 6:10; Khải. 5:8) 

 “trọn vẹn”: Gr. katartismos (Gr. katartizo, “làm cho hoàn bị”), “sự trang bị cho 

hoàn bị”,  Ân tứ thuộc linh là công cụ để trang bị, không phải khí cụ để đấu đá 
hay phô trương. 

 

 2. Giúp Tăng Tiến Đức Tin Và Sự Thông Biết Đức Chúa 

Trời (C. 13) 

  ““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. 4:13) 
 “đức tin”: Gr. pistis, “sự chứng giải, hiểu biết, tin quyết, và nương cậy”;  Đức tin 

không thể để cứ đứng yên mà cần phải được thăng tiến sao cho ngày càng được 

chứng giải rõ hơn, hiểu biết sâu hơn, tin quyết mạnh hơn, và nương cậy nhiều hơn. 

 “sự hiểu biết”: Gr. epignosis, “kiến thức chân chính”;  Thiếu kiến thức chân 
chính thì chỉ còn là sự mê tín. 

 Cần phân biệt với kiến thức giả tạo (Sv. 1Ti. 6:20) 

 Tăng tiến về kiến thức chân chính là một phận sự (Sv. 2Phi. 3:18) 
  

 3. Tạo Ra Sự Vững Mạnh Của Hội Thánh Trong Tình Yêu 

Thương (C. 14-16) 

  ““
1144

NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  

llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  

đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc,,  
1155

nnhhưưnngg  mmuuốốnn  

cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  

ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  llààmm  

đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..  
1166
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. 4:14-16) 
 “ràng buộc”: Gr. sumbibazo, “nối kết” 

 “cái lắt léo”: Gr. haphe, “khớp nối” 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 

 


