
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chúng ta phải tăng trưởng trong Hội Thánh mầu nhiệm  

vì chúng ta xuất xứ từ một khởi nguyên thuộc linh và nội sinh  

của Hội Thánh của Đức Chúa Trời có bản chất thuộc linh và tự sinh!” 

 

 

 

 

 

 

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

aaii  rriiêênngg  pphhầầnn  nnấấyy..””  

(1Cô. 12:27) 

  

  

  

 

 

Thông thường người ta có ý nghĩ rằng Hội Thánh chỉ là một nơi để họ đến sinh hoạt 

với những người khác, thậm chí là “góp phần” sinh hoạt với những người khác. 

 

Nhưng cũng có những người nhận thức nghiêm túc hơn, họ tin rằng họ có phận sự 

phải cùng với các Cơ Đốc Nhân khác giữ vững các lẽ thật của Đức Chúa Trời trong 

Kinh Thánh để làm nên Hội Thánh là ““ttrrụụ  vvàà  nnềềnn”” của lẽ thật cho Đức Chúa Trời 

(Sv. 1Ti. 3:14-15). 

 

Lại cũng có người tin rằng những người đã được cứu phải được biệt riêng ra cho Đức 

Chúa Trời, họ phải tập hợp lại thành Hội Thánh như một gia đình thuộc linh (““NNhhàà  

TThhiiêênngg  LLiiêênngg””) vì Đức Chúa Trời (Sv. 1Phi. 2:4-5). 



 

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không ai có thể “góp phần” để Hội Thánh trở nên 

Hội Thánh! Tương tự như thế, dầu rằng Hội Thánh là ““ttrrụụ  vvàà  nnềềnn  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt”” nhưng 

Đức Chúa Trời không cần ai giữ vững lẽ thật “cho Ngài”! Đức Chúa Trời cũng 

không cần ai tập hợp lại thành một gia đình thuộc linh vì Ngài dầu rằng quả thật Hội 

Thánh là một gia đình thuộc linh (““NNhhàà  TThhiiêênngg  LLiiêênngg””)! Lẽ thật về Hội Thánh trong 

mối quan hệ với Cơ Đốc Nhân chúng ta là một sự mầu nhiệm được Kinh Thánh gọi 

là ““TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””: 

 

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

(1Cô. 12:27) 

 

Lời Kinh Thánh này chỉ có một nhưng không phải ai cũng hiểu lời này giống như 

nhau. Có hai lẽ thật cần phải được nắm vững cho việc hiểu đúng lời này… 

 

I. Hội Thánh Có Bản Chất Thuộc Linh Và Tự Sinh. 

 

Về hiện tượng, chúng ta là thành viên của Hội Thánh nhưng chức phận thành 

viên của chúng ta không phải là yếu tố viên thành cho Hội Thánh. Có hai điều 

phải hiểu rõ mới có thể ngộ ra được lẽ thật này: 

 

Thứ nhất, khi Đức Chúa Jêsus Christ phán rằng ““TTaa  ssẽẽ  llậậpp  HHộộii  TThháánnhh  TTaa”” (Sv. 

Ma. 16:18) thì dầu rằng Hội Thánh chưa phải là một thực thể thấy được trên thế 

gian nhưng Hội Thánh vẫn cứ là một thực tại trọn vẹn như sẽ thấy được về tất cả 

mọi chiều kích của Hội Thánh. Hội Thánh là một thực thể thuộc linh và Hội 

Thánh cũng là một thực thể tự sinh được Đức Chúa Trời định mạng trong 

Nguyên Chỉ của Ngài từ trong tận cùng của quá khứ. Chính bản chất thuộc linh 

và tự sinh này đã loại trừ mọi công cán của con người trong việc phát sinh, hình 

thành, và phát triển Hội Thánh - kể cả Hội Thánh Địa Phương là một cộng đoàn 

các tín hữu tại một nơi nhất định nào đó. Chúng ta thấy chúng ta nhóm lại và Hội 

Thánh bèn có nhưng nếu quả thật vậy thì “Hội Thánh” ấy không phải là Hội 

Thánh của Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh!  

 

Thứ hai, khi Kinh Thánh phán rằng ““aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””, tức Hội 

Thánh là Thân của Đấng Christ (Sv. Êph. 4:12; Côl. 1:24), thì mọi lý luận về sự 

phát sinh, hình thành, và phát triển Hội Thánh phải được chấm dứt. Hội Thánh 



có bản chất thuộc linh tự sinh trong Đức Chúa Jêsus Christ, bởi Đức Chúa Jêsus 

Christ, và cho Đức Chúa Jêsus Christ. 

 

II. Cơ Đốc Nhân Có Khởi Nguyên Thuộc Linh Và Nội Sinh. 

 

Khi Kinh Thánh phán rằng ““aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” chứ không phán 

“Hội Thánh là Thân Đấng Christ” thì chúng ta phải thận trọng trong việc phân 

biệt để hiểu biết. Sự thận trọng ấy là cần thiết và nhất thiết phải ở một mức độ cao 

khi mà Kinh Thánh còn phán tiếp rằng ““((aannhh  eemm))  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  TThhâânn,,  aaii  rriiêênngg  

pphhầầnn  nnấấyy”” (Sv. 1Cô. 12:27). Chức phận thành viên Hội Thánh của chúng ta có 

khởi nguyên thuộc linh và nội sinh với các tính chất tất yếu cặp theo: 

 

Thứ nhất, chúng ta không có năng lực chọn Hội Thánh làm gia đình cho mình 

mà thật ra là chúng ta đã được tiền định cho Hội Thánh và được làm thành viên 

(““cchhii  tthhểể””) của Hội Thánh… 

 

 ““VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  cchhii  tthhểể  ccủủaa  TThhâânn……””  (1Cô. 12:27a) 

 

Về hiện tượng, chúng ta đến với Hội Thánh nhưng trên phương diện bản chất 

chúng ta không tự vào Hội Thánh được và cũng không ai có thể giúp đem chúng 

ta vào Hội Thánh được. Theo sự định mạng từ trong Nguyên Chỉ của Đức Chúa 

Trời chúng ta là những tội nhân đã được tiền định cho sự cứu rỗi theo lẽ thật của 

Đức Chúa Trời. Khởi nguyên thuộc linh ấy khiến chúng ta được nội sinh trong 

Hội Thánh của Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta đã được cứu để hiệp lại 

thành Hội Thánh để làm ““ttrrụụ  vvàà  nnềềnn”” của lẽ thật cho Đức Chúa Trời! Việc 

chúng ta hiệp làm một trong Hội Thánh, sinh hoạt trong Hội Thánh,… chỉ là 

hiện tượng. Ân điển của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta theo lẽ thật của Ngài 

nhờ đức tin cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta mới là bản chất. Ân điển của 

Đức Chúa Trời đã tiền định chúng ta cho sự cứu rỗi của Ngài và Ngài cũng đã 

tiền định cho chúng ta thuộc về gia đình thuộc linh của Ngài. Chúng ta là Hội 

Thánh và đồng thời chúng ta thuộc về Hội Thánh  là công việc của Đức Thánh 

Linh: 

 

““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) 



 

Thứ hai, giữa vòng chúng ta không có ai là “vô phận sự” vì vị trí, vai trò, và chức 

trách luôn gắn chặt với chức phận thành viên Hội Thánh của chúng ta: 

 

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

  

Chúng ta không tích cực và tận hiến để được xứng hiệp với Hội Thánh mà là để 

minh thị cho chức phận thành viên Hội Thánh của chúng ta. Ngay cả việc chúng 

ta minh thị chức phận thành viên Hội Thánh của mình thì ngoài Đức Chúa Trời, 

bởi Đức Thánh Linh của Ngài, cũng không ai có thể giúp cho chúng ta được cả: 

 

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

cchhuunngg..”” (1Cô. 12:7) 

 

Đức Chúa Trời không bao giờ buộc chúng ta phải làm những sự mà Ngài không 

ban năng lực cho chúng ta. Mọi tín hữu thật chúng ta đều đã được Đức Chúa 

Trời ban mọi sự có cần cho đời sống tăng trưởng trong Hội Thánh của Ngài: 

 

““QQuuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  mmọọii  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  ssựự  ssốốnngg  vvàà  

ssựự  ttiinn  kkíínnhh,,  kkhhiiếếnn  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  llấấyy  vviinnhh  hhiiểểnn  vvàà  nnhhâânn  đđứứcc  mmàà  ggọọii  cchhúúnngg  ttaa,,  

vvàà  bbởởii  vviinnhh  hhiiểểnn  nnhhâânn  đđứứcc  ấấyy,,  NNggààii  llạạii  bbaann  llờờii  hhứứaa  rrấấtt  qquuíí  rrấấtt  llớớnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  

hhầầuu  cchhoo  nnhhờờ  đđóó  aannhh  eemm  đđưượợcc  lláánnhh  kkhhỏỏii  ssựự  hhưư  nnáátt  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann  bbởởii  ttưư  ddụụcc  đđếếnn,,  

mmàà  ttrrởở  nnêênn  nnggưườờii  ddựự  pphhầầnn  bbổổnn  ttáánnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (2Phi. 1:3-4) 

 

Hội Thánh là sinh thể mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus 

Christ mà chúng ta là chi thể. Đó là ““ttrrụụ  vvàà  nnềềnn  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt”” của Ngài, đó là ““NNhhàà  

TThhiiêênngg  LLiiêênngg”” của Ngài, đó là ““TThhâânn”” mầu nhiệm của Ngài.  

 

Hoặc chúng ta tăng trưởng trong Hội Thánh mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và điều 

đó minh thị cho tính chân thật của chức phận thành viên của chúng ta. Hoặc chúng ta 

cứ mãi hờ hững với lẽ mầu nhiệm về Hội Thánh, cứ mãi sống như những con người 

“vô công, rỗi nghề” như người không được Đức Thánh Linh ban ơn, cứ già mà 

không lớn,… Không gì khác mà chính là bởi những điều như vậy mà chúng ta tự tố 

cáo mình không xuất xứ từ một khởi nguyên thuộc linh và nội sinh của Hội Thánh 

của Đức Chúa Trời có bản chất thuộc linh và tự sinh! 

 


