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“13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là 

đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và 

được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy 

làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà 

Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.” 
 

(Êph. 1:13-14) 
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1. Đức Tin Là Điều Kiện Cho Việc Được Ấn Chứng Bằng Đức Thánh  

  Linh (C. 13) 

“Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật,  
là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin  

và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.” 
  

(Êph. 1:13) 
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  (1)  “tin”: Gr. πιστεύω [pisteuo]  “phó thác, nương cậy” 

  (2)  “ấn chứng”: Gr. συραγίδω [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)    
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“Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi  
và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.” 

  

(2Cô. 1:22) 
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2. Được Ấn Chứng Bằng Đức Thánh Linh Là Được Biệt Riêng Cho Sự  

  Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời (C. 14) 

“Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta,  
cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được  

để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.”  
 

(Êph. 1:14) 
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  (2)  “đã được”: Gr. περιποίεσις [peripoiesis]  “đã sở hữu” 

  (1)  “của cầm”: Gr. ἀῤῥαβών [arrabon]  “sự đặt cọc” 

    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)    

  (3)  “khen ngợi”: Gr. ἔπαινος [epainos]  “sự chúc tụng”   
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“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời,  
vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” 

  

(Êph. 4:30) 
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1. Hãy tự tra xét về dấu hiệu của việc mình đã được ấn chứng! (C. 13) 

“Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật,  
là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin  

và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.”  
 

(Êph. 1:13) 



10 

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

“Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta,  
cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được  

để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.”  
 

(Êph. 1:14) 
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“13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật,  

là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng  

bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta,  

cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.” 
  

(Êph. 1:13-14) 


