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“8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không 

phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng 

phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc 

Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc 

lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” 
 

(Êph. 2:8-10) 
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1. Chúng Ta Được Cứu Là Duy Nhất Nhờ Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời  

  Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 8) 

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu,  
điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” 

  

(Êph. 2:8) 
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  (1)  “ân điển”: Gr. τάρις [charis]  “sự hạ cố” 

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

  (3)   “cứu”: Gr. σώζω [sozo]  “giải thoát khỏi sự nguy khốn”  
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“24 Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không,  
bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,  

25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội,  
bởi đức tin trong huyết Đấng ấy.” 

  

(Rô. 3:24-25a) 
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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) 

“Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”  
 

(Êph. 2:9) 
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  (2)  “khoe”: Gr. καστάομαι [kauchaomai]  “kể là vinh hiển cho mình”  

  (1)  “việc làm”: Gr. ἔργον [ergon]  “việc có tác dụng công nghĩa”   
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“Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh,  
chẳng phải theo việc làm chúng ta.” 

  

(2Ti. 1:9a) 



9 

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

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

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,  
đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành  

mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”  
 

(Êph. 2:10) 
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  (1)  “việc Ngài làm ra”: Gr. ποίημα [poiema]  “vật thọ tạo” 

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

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

     Jêsus Christ”  

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

    nhân lành”  
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“Bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định,  
theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ  

từ trước muôn đời vô cùng.” 
  

(2Ti. 1:9b) 
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1. Phải tra xét thường xuyên về sự tín thác đối với Đức Chúa Trời trong và 

qua Đức Chúa Jêsus Christ (C. 8) 

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu,  
điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”  

 

(Êph. 2:8) 
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2. Đừng để có thái độ đắc ý về việc công đức của mình (C. 9) 

“Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”  
 

(Êph. 2:9) 
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3. Phải chăm chỉ đối với việc làm đẹp ý Đức Chúa Trời trong mọi sự (C. 10) 

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,  
đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ  

để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”  
 

(Êph. 2:10) 
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“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu,  
điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” 

  

(Hê. 2:8) 


