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““
1133

  ẤẤyy  llạạii  ccũũnngg  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  ssaauu  kkhhii  đđãã  nngghhee  đđạạoo  cchhâânn  tthhậậtt,,  llàà  đđạạoo  TTiinn  

LLàànnhh  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  aannhh  eemm,,  ấấyy  llàà  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  vvàà  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  

bbằằnngg  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  llàà  ĐĐấấnngg  CChhúúaa  đđãã  hhứứaa,,  
1144

  ĐĐấấnngg  ấấyy  llààmm  ccủủaa  ccầầmm  vvềề  ccơơ  

nngghhiiệệpp  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  cchhuuộộcc  llấấyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmàà  NNggààii  đđãã  đđưượợcc  đđểể  kkhheenn  nnggợợii  ssựự  

vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii..”” (Êph. 1:13-14)  

 

 

 

 

 1. Đức Tin Là Điều Kiện Cho Việc Được Ấn Chứng Bằng Đức Thánh Linh 

(C. 13) 

  ““ẤẤyy  llạạii  ccũũnngg  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  ssaauu  kkhhii  đđãã  nngghhee  đđạạoo  cchhâânn  tthhậậtt,,  llàà  đđạạoo  

TTiinn  LLàànnhh  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  aannhh  eemm,,  ấấyy  llàà  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  vvàà  đđưượợcc  

ấấnn  cchhứứnngg  bbằằnngg  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  llàà  ĐĐấấnngg  CChhúúaa  đđãã  hhứứaa..”” (Êph. 1:13) 

 

  (1) “tin”: Gr.         [pisteuo]  “phó thác, nương cậy”  

  (2) “ấn chứng”: Gr.          [sphragizo]  “đóng dấu”.  

   Ý nghĩa của việc “ấn chứng” (đóng dấu): 

   a. Để bảo đảm (Sv. Ma. 27:66; Êph. 4:30) 

   b. Để chấp thuận (Sv. Gi. 6:27)  

   c. Để xác thực (Sv. Gi. 3:33) 

   d. Để khẳng định chủ quyền (Sv. 2Cô. 1:22; Khải. 7:2; 9:4)  

 

  ““NNggààii  ccũũnngg  llấấyy  ấấnn  mmììnnhh  mmàà  đđóónngg  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  vvàà  bbaann  ccủủaa  ttiinn  ĐĐứứcc  TThháánnhh  

LLiinnhh  ttrroonngg  llòònngg  cchhúúnngg  ttôôii..”” (2Cô. 1:22) 

       

 2. Được Ấn Chứng Bằng Đức Thánh Linh Là Được Biệt Riêng Cho Sự Thánh 

Khiết Của Đức Chúa Trời (C. 14) 

  ““ĐĐấấnngg  ấấyy  llààmm  ccủủaa  ccầầmm  vvềề  ccơơ  nngghhiiệệpp  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  cchhuuộộcc  llấấyy  nnhhữữnngg  

kkẻẻ  mmàà  NNggààii  đđãã  đđưượợcc  đđểể  kkhheenn  nnggợợii  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii..”” (Êph. 1:14) 

 

  (1) “của cầm”: Gr.         [arrabon]  “sự đặt cọc” 
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   Ý nghĩa của sự “đặt cọc” bằng Đức Thánh Linh: 

   a. Về phần chúng ta: Sự cứu chuộc trọn vẹn nhất định sẽ được (Sv. 

Êph. 1:14a) 

   b. Về phần Đức Chúa Trời: Sự vinh hiển nhất định phải có (Sv. 

Êph. 4:14b) 

  (2) “đã được”: Gr.             [peripoiesis]  “đã sở hữu” 

  (3) “khen ngợi”: Gr.         [epainos]  “sự chúc tụng” 

   

  ““AAnnhh  eemm  cchhớớ  llààmm  bbuuồồnn  cchhoo  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvìì  nnhhờờ  

NNggààii  aannhh  eemm  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  đđếếnn  nnggààyy  ccứứuu  cchhuuộộcc..”” (Êph. 4:30) 

 

    

 

 

 1. Hãy tự tra xét về dấu hiệu của việc mình đã được ấn chứng! (C. 13)  

 

  ““ẤẤyy  llạạii  ccũũnngg  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  ssaauu  kkhhii  đđãã  nngghhee  đđạạoo  cchhâânn  tthhậậtt,,  llàà  đđạạoo  

TTiinn  LLàànnhh  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  aannhh  eemm,,  ấấyy  llàà  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  vvàà  đđưượợcc  

ấấnn  cchhứứnngg  bbằằnngg  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  llàà  ĐĐấấnngg  CChhúúaa  đđãã  hhứứaa..”” (Êph. 1:13) 

 

 2. Hãy tự tra xét về niềm tin rằng mình đã được ấn chứng! (C. 14)  

 

  ““ĐĐấấnngg  ấấyy  llààmm  ccủủaa  ccầầmm  vvềề  ccơơ  nngghhiiệệpp  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  cchhuuộộcc  llấấyy  nnhhữữnngg  

kkẻẻ  mmàà  NNggààii  đđãã  đđưượợcc  đđểể  kkhheenn  nnggợợii  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii..”” (Êph. 1:14) 

 

 

 


