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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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“ràng buộc”: Gr. συναρμολογέω [sunarmologeo]  “sắp đặt lại với nhau”
“giao thông”: Gr. συμβιβάζω [sumbibazo]  “đan kết lại với nhau”

“lớn lên”: Gr. αὔξησις [auxesis]  “cùng nhau gia tăng lên”
“tự gây dựng”: Gr. οἰκοδομή [oikodome]  “tự làm cho nhau trở nên tốt hơn”

Đời sống Hội Thánh là đời sống trong Hội Thánh 
phù hợp theo bản chất và các thuộc tính của Hội Thánh  
để tự gây dựng bản thân và giúp gây dựng lẫn nhau 

hầu cho Hội Thánh cứ tăng trưởng không ngừng
cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời!
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I. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG TẬP THỂ SIÊU VIỆT”

“Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi; 
hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, 
và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”

(Ma. 16:19)
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1_(I.1)_“Hội Thánh Là Một Tập Thể Tự Giác” 

“16 Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. 
17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, 

ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, 
bèn là Cha Ta ở trên trời vậy.” 

(Ma. 16:16-17)
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2_(I.2)_“Hội Thánh Là Một Tập Thể Hướng Đích”

“Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phierơ, 
Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, 

các cửa Âm Phủ chẳng thắng được Hội đó.” 
(Ma. 16:18)
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3_(I.3)_“Hội Thánh Là Một Tập Thể Siêu Việt”

“Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi; 
hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, 
và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” 

(Ma. 16:19)
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II. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG CÓ ĐẤNG LÀM ĐẦU”

“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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4_(II.1)_“Hội Thánh Là Trụ Và Nền Của Lẽ Thật”  

“14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, 
15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong Nhà Đức Chúa Trời, 

tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, Trụ và Nền của Lẽ Thật vậy.” 
(1Ti. 3:14-15)
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5_(II.2)_“Hội Thánh Là Một Gia Đình Thánh”

“4 Hãy đến gần Ngài, là Hòn Đá Sống, bị người ta loại ra, 
song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, 5 và anh em cũng như Đá Sống, 

được xây nên Nhà Thiêng Liêng, làm Chức Tế Lễ Thánh, đặng dâng 
Của Tế Lễ Thiêng Liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” 

(1Phi. 2:4-5; Sv. 9-10)
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6_(II.3)_ “Hội Thánh Là Thân Của Đức Chúa Jêsus Christ” 

“Vả, anh em là Thân của Đấng Christ, 
và là Chi Thể của Thân, ai riêng phần nấy.” 

(1Cô. 12:27; Sv. 27-30)
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III. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG THỜ PHƯỢNG”

“Nhưng anh em là Dòng Giống Được Lựa Chọn, 
là Chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua…”

(1Phi. 2:9a)
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7_(III.1)_“Bản Chất Thuộc Linh Của Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời”

“23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật 
lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng 

mà Cha ưa thích vậy. 24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài 
thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” 

(Gi. 4:23-24)
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8_(III.2)_“Tính Song Phương Của Sự Thờ Phượng Trong Hội Thánh”

“37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý 
mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 

39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 
40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” 

(Ma. 22:37-40)
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9_(III.3)_“Tính Lưỡng Diện Của Sự Thờ Phượng Trong Hội Thánh” 

“24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 
25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, 

và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” 
(Hê. 10:24-25)
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IV.“ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG MÔN ĐỒ HÓA”

“Là Dân Thánh, là Dân thuộc về Đức Chúa Trời…”
(1Phi. 2:9b)



16

10_(IV.1)_“Môn Đồ Hóa Để Sống Kết Ước Với Chúa”

“Ngài bèn lập mười hai người, gọi là Sứ Đồ, 
để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo.” 

(Mác 3:14; Sv. 13-19)
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11_(IV.2)_“Môn Đồ Hóa Để Sống Kết Ước Theo Chúa” 

“23 Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: 
Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 
24 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mất sự sống, thì sẽ cứu.” 

(Lu. 9:23-24; Sv. 23-27)
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12_(IV.3)_“Môn Đồ Hóa Để Sống Kết Ước Cho Chúa” 

“18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và 
dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, 
và Đức Thánh Linh mà làm Phép Báptêm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã 

truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” 
(Ma. 28:18-20)
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V. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG TRUYỀN GIÁO”

“Hầu cho anh em rao giảng nhân đức 
của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”

(1Phi. 2:9c)
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13_(V.1)_“Hội Thánh Là Đơn Vị Truyền Giáo Tất Yếu”

“Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải, 
ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu Phép Báptêm, 

để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” 
(Công. 2:38; Sv. 37-41)
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14_(V.2)_“Bản Chất Tự Giác Của Việc Truyền Giáo Trong Hội Thánh” 

“16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời 
để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờréc; 17 vì trong Tin Lành nầy 

có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, 
như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” 

(Rô. 1:16-17)
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15_(V.3)_“Truyền Giáo Là Hướng Đi Tối Hậu Của Hội Thánh” 

“Nhưng anh em là Dòng Giống Được Lựa Chọn, 
là Chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua, 

là Dân Thánh, là Dân thuộc về Đức Chúa Trời, 
hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, 

đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” 
(1Phi. 2:9)
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VI. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG TỰ TĂNG TRƯỞNG”

“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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16_(VI.1)_ “Hội Thánh Có Hệ Lãnh Đạo Ưu Việt” 

“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)
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17_(VI.2)_“Hội Thánh Có Nguyên Lý Sống Thiên Thượng”  

“14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, 
bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 

15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, 
để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng Làm Đầu, tức là Đấng Christ.” 

(Êph. 4:14-15)
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18_(VI.3)_“Hội Thánh Là Một Sinh Thể Mầu Nhiệm” 

“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)


