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““
44
NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  ggiiààuu  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt,,  vvìì  ccớớ  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  llớớnn  

NNggààii  đđeemm  mmàà  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa,,  
55
nnêênn  đđaanngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt  vvìì  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llààmm  

cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssốốnngg  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  --  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu  --  
66
vvàà  

NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđồồnngg  ssốốnngg  llạạii  vvàà  đđồồnngg  nnggồồii  ttrroonngg  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii  ttrroonngg  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  
77
hhầầuu  cchhoo  vvềề  đđờờii  ssaauu  ttỏỏ  rraa  ssựự  ggiiààuu  ccóó  vvôô  hhạạnn  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  

NNggààii,,  mmàà  NNggààii  bbởởii  llòònngg  nnhhâânn  ttừừ  đđãã  ddùùnngg  rraa  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt..”” (Êph. 2:4-7; Sv. 2:1-7)  

 

 

 

 

 1. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta đã từ tình trạng chết sang tình trạng 

sống: Biết đáp ứng Đức Chúa Trời (C. 4-5). 

  (1)  “chết vì tội mình”: Gr.                    [nekros ho paraptoma]  

“chết trong tội lỗi” (Sv. Êph. 2:1) 

  (2) “sống với Đấng Christ”: Gr.                      [suzoopoieo ho 

Christos]  “được tái sinh trong Đấng Christ” 

  (3) “ân điển”: Gr.       [charis]  “ơn dành cho người không xứng đáng” 

 

  ““AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg;;  aaii  kkhhôônngg  ccóó  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  

kkhhôônngg  ccóó  ssựự  ssốốnngg”” (1Gi. 5:12)  

  

 2. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta đã có được một tình trạng sống 

mới hơn và cao hơn: Hướng về những sự thuộc linh (C. 6). 

  (1) “đồng sống lại”: Gr.           [sunegeiro]  “cùng sống lại với nhau” 

  (2) “đồng ngồi”: Gr.           [sugkathizo]  “cùng ngồi với nhau” (Sv. 

Gi. 14:3) 

  (3) “trong Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr.                    [en Christos 

Iesous]  “nhờ Đức Chúa Jêsus” 

 

  ““
11
VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

llàà  nnơơii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
22
HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  
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ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  
33
vvìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  

đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Côl. 3:1-3) 

 

 3. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ có được một tình trạng vinh hiển 

không tả xiết trong tương lai mà giờ đây chúng ta chưa thể nhận thức hết 

được (C. 7). 

  (1) “đời sau”: Gr.                   [aion ho eperchomai]  “các đời sau 

này”, “đời đời” 

  (2) “tỏ ra”: Gr.            [endeiknumi]  “phô bày ra” 

  (3) “sự giàu có vô hạn (của ân điển Ngài)”: Gr.                    

[huperballo ploutos]  “vô lượng, vô biên” 

 

  ““
1111
ẤẤyy  ccũũnngg  llàà  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  nnêênn  kkẻẻ  ddựự  pphhầầnn  kkếế  nngghhiiệệpp,,  nnhhưư  đđãã  

đđịịnnhh  ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  đđiiềềuu  đđóó,,  tthheeoo  mmạạnngg  ccủủaa  ĐĐấấnngg  llààmm  mmọọii  ssựự  hhiiệệpp  

vvớớii  ýý  qquuyyếếtt  đđooáánn,,  
1122

hhầầuu  cchhoo  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  NNggààii  nnhhờờ  cchhúúnngg  ttaa  llàà  kkẻẻ  đđãã  

ttrrôônngg  ccậậyy  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrrưướớcc  nnhhứứtt  mmàà  đđưượợcc  nnggợợii  kkhheenn..”” (Êph. 1:11-12) 

 

 

 

 1. Chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tình trạng của chúng ta mới được 

thay đổi! 

““
44
NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  ggiiààuu  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt,,  vvìì  ccớớ  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  llớớnn  NNggààii  đđeemm  mmàà  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa,,  
55
nnêênn  đđaanngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt  vvìì  ttộộii  

mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssốốnngg  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  --  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn  mmàà  

aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu”” (Êph. 2:4-5) 

 

 2. Phải biết chú trọng về tình trạng thuộc linh của chúng ta!  

““vvàà  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđồồnngg  ssốốnngg  llạạii  vvàà  đđồồnngg  nnggồồii  ttrroonngg  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  

ttrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Êph. 2:6) 

 

 3. Phải biết mong đợi về tình trạng vinh hiển tương lai của chúng ta! 

““hhầầuu  cchhoo  vvềề  đđờờii  ssaauu  ttỏỏ  rraa  ssựự  ggiiààuu  ccóó  vvôô  hhạạnn  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii,,  mmàà  NNggààii  bbởởii  

llòònngg  nnhhâânn  ttừừ  đđãã  ddùùnngg  rraa  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Êph. 

2:7) 

 

 

 


