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““
88
  VVảả,,  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu,,  đđiiềềuu  đđóó  kkhhôônngg  pphhảảii  đđếếnn  

ttừừ  aannhh  eemm,,  bbèènn  llàà  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
99
  ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  vviiệệcc  llààmm  

đđââuu,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhôônngg  aaii  kkhhooee  mmììnnhh;;  
1100

  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  llàà  vviiệệcc  NNggààii  llààmm  rraa,,  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  

nnêênn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđểể  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssắắmm  ssẵẵnn  

ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  tthheeoo..”” (Êph. 2:8-10)  

 

 

 

 

 1. Chúng Ta Được Cứu Là Duy Nhất Nhờ Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Trong 

Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 8) 

  ““VVảả,,  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu,,  đđiiềềuu  đđóó  kkhhôônngg  

pphhảảii  đđếếnn  ttừừ  aannhh  eemm,,  bbèènn  llàà  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Êph. 2:8) 

 

  (1) “ân điển”: Gr.       [charis]  “sự hạ cố” 

  (2) “đức tin”: Gr.        [pistis]  “sự tín thác” 

  (3) “cứu”: Gr.      [sozo]  “giải thoát khỏi sự nguy khốn” 

   

  ““
2244

  HHọọ  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn  NNggààii  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  nnhhưưnngg  kkhhôônngg,,  bbởởii  ssựự  

cchhuuộộcc  ttộộii  đđãã  llààmm  ttrrọọnn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  
2255

  llàà  ĐĐấấnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđãã  llậậpp  llààmm  ccủủaa  llễễ  cchhuuộộcc  ttộộii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  hhuuyyếếtt  ĐĐấấnngg  ấấyy..”” (Rô. 

3:24-25a) 

       

 2. Không Có Việc Công Đức Và Sự Tự Mãn Trong Sự Cứu Rỗi Của Đức 

Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 9) 

  ““ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  vviiệệcc  llààmm  đđââuu,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhôônngg  aaii  kkhhooee  mmììnnhh..”” (Êph. 2:9) 

 

  (1) “việc làm”: Gr.       [ergon]  “việc có tác dụng công nghĩa” 

  (2) “khoe”: Gr.           [kauchaomai]  “kể là vinh hiển cho mình” 

   

  ““ẤẤyy  cchhíínnhh  CChhúúaa  đđãã  ccứứuu  cchhúúnngg  ttaa,,  đđãã  ggọọii  cchhúúnngg  ttaa  bbởởii  ssựự  kkêêuu  ggọọii  tthháánnhh,,  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthheeoo  vviiệệcc  llààmm  cchhúúnngg  ttaa..”” (2Ti. 1:9a) 



 2_(I.2)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Để Được Sự Cứu Rỗi”   

 

 

 3. Người Được Cứu Được Định Mạng Để Sống Cho Đẹp Ý Đức Chúa Trời 

Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 10) 

  ““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  llàà  vviiệệcc  NNggààii  llààmm  rraa,,  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  đđểể  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssắắmm  ssẵẵnn  ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  

llààmm  tthheeoo..”” (Êph. 2:10) 

 

  (1) “việc Ngài làm ra”: Gr.        [poiema]  “vật thọ tạo” 

  (2) “đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr.          

                [ktizo en Christos Iesous]  “đã được dựng nên bởi 

Đức Chúa Jêsus Christ” 

  (3) “việc lành”: Gr.              [ergon agathos]  “việc công chính và 

nhân lành” 

   

  ““BBèènn  llàà  tthheeoo  ýý  rriiêênngg  NNggààii  cchhỉỉ  đđịịnnhh,,  tthheeoo  âânn  đđiiểểnn  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ttừừ  ttrrưướớcc  mmuuôônn  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..”” (2Ti. 1:9b) 

 

 

 

 

 1. Phải tra xét thường xuyên về sự tín thác đối với Đức Chúa Trời trong và qua 

Đức Chúa Jêsus Christ (C. 8)  

 

  ““VVảả,,  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu,,  đđiiềềuu  đđóó  kkhhôônngg  

pphhảảii  đđếếnn  ttừừ  aannhh  eemm,,  bbèènn  llàà  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Êph. 2:8) 

 

 2. Đừng để có thái độ đắc ý về việc công đức của mình (C. 9)  

 

  ““ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  vviiệệcc  llààmm  đđââuu,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhôônngg  aaii  kkhhooee  mmììnnhh..”” (Êph. 2:9) 

 

 3. Phải chăm chỉ đối với việc làm đẹp ý Đức Chúa Trời trong mọi sự (C. 10)  

 

  ““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  llàà  vviiệệcc  NNggààii  llààmm  rraa,,  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  đđểể  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssắắmm  ssẵẵnn  ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  

llààmm  tthheeoo..”” (Êph. 2:10) 

 


