
 

 

 

 

 

(Êph. 1:1-2) 

 
““TTrroonngg  ttấấtt  ccảả  ccáácc  bbứứcc  tthhưư  đđặặcc  bbiiệệtt  mmàà  nnhhâânn  llooạạii  ccóó  tthhểể  ccóó  đđưượợcc,,    

TThhưư  ÊÊpphhêêssôô  llàà  bbứứcc  tthhưư  đđặặcc  bbiiệệtt  nnhhấấtt::  ĐĐặặcc  bbiiệệtt  vvìì  nnggưườờii  ggửửii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

đđặặcc  bbiiệệtt  vvìì  nnggưườờii  nnhhậậnn  tthhuuộộcc  ddòònngg  ddõõii  nnhhâânn  llooạạii  mmớớii,,  đđặặcc  bbiiệệtt  vvìì  nnộộii  dduunngg  ccủủaa  TThhưư    

llàà  vvềề  âânn  đđiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  vvàà  qquuaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  ““PPhhaaoollôô,,  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,    

ggởởii  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ởở  tthhàànnhh  ÊÊpphhêêssôô,,    

cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ttrruunngg  ttíínn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””   

(Êph. 1:1) 

 



 

 

  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    NNGGƯƯỜỜII  GGỬỬII  VVĨĨ  ĐĐẠẠII  (Êph. 1:1a)     

 ““PPhhaaooLLôô,,  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (C. 1a) 
Người gửi của thư Êphêsô là một người đặc biệt: Phaolô là một người mang sứ 

mệnh thiên định với một chức phận Thiên Thượng… 
 

 1. Sứ Mệnh Thiên Định 

  ““tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  
Có một sự khác biệt căn bản giữa thiên định và nhân đoạt: Sứ mệnh thiên 

định là sứ mệnh theo sự quyết định của Đức Chúa Trời, “sứ mệnh” nhân 

đoạt là “sứ mệnh” do con người tự tìm kiếm lấy… 
 “Ý muốn”: Gr. thelema, “sự  chuẩn thuận”, “sự quyết định” 

 Chỉ sứ mệnh thiên định là sứ mệnh chân chính mà thôi. Sứ mệnh hầu việc của Sứ 

Đồ Phaolô được chính Đức Chúa Trời chỉ định trực tiếp (Gal. 1:15-16a; Công. 

26:16-18) chứ không phải bởi sự định đặt của con người (Gal. 1:16b-17; 2Cô. 11) 
 

 2. Chức Phận Thiên Thượng 

  ““llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  
Cần phải phân biệt giữa Sứ Đồ thật và sứ đồ giả (2Cô. 11:13); chỉ có các vị 

Sứ Đồ được Đức Chúa  Jêsus Christ trực tiếp mới thật sự là Sứ Đồ của 

Ngài… 
 “Sứ Đồ”: Gr. apostolos, “người được sai phái” 
 Sứ Đồ là người được Đức Chúa  Jêsus Christ trực tiếp sai phái để làm đại diện cho 

Ngài (Công.14:4, 14; 2Cô. 8:23; Php. 2:25) 

 Nhìn chung, vai trò, đặc điểm lịch sử của các Sứ Đồ là (1) Được Đức Chúa  Jêsus 
Christ trực tiếp sai phái, Mathia (Công. 1:26) và Phaolô vẫn được xem như trực 

tiếp; (2) Thành lập Hội Thánh sơ kỳ; (3) Hoàn thành Kinh Thánh Tân Ước. 

 

IIII..    NNGGƯƯỜỜII  NNHHẬẬNN  VVĨĨ  ĐĐẠẠII  (Êph. 1:1b) 

““GGởởii  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ởở  tthhàànnhh  ÊÊpphhêêssôô,,  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ttrruunngg  ttíínn  



 

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (C. 1b)   
Người nhận của Thư Êphêsô là những người đặc biệt giữa vòng nhân loại: (1) 

Họ là các thánh đồ là những người được chính Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho 

sự sử dụng của Ngài; (2) Họ là những người trung tín đối với Đức Chúa  Jêsus 

Christ, tức là những người vững lòng theo Ngài trong mọi hoàn cảnh…  
 

 1. Thánh Đồ Của Đức Chúa  Jêsus  

  ““cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ởở  tthhàànnhh  ÊÊpphhêêssôô””  
Có những người dầu vẫn còn phải sống giữa thế gian nhưng về căn bản thì 

họ đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Ngài mà Kinh Thánh gọi họ là 

“thánh đồ”…  
 “Thánh đồ”: Gr. hagios, “những người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho 

Ngài”. “Thánh đồ” luôn được đề cập đến dưới hình thái ngữ pháp số nhiều (Trừ 
Php. 4:21 dầu ở đây vẫn nói về số nhiều). 

 “Các thánh đồ ở thành Êphêsô” là bông trái của sự nghiệp truyền giáo của Sứ Đồ 

Phaolô tại thành Êphêsô suốt trong ba năm trong hành trình truyền giáo thứ ba của 
ông (Công. 20:31) 

 “Thánh đồ” là một cách nói về Hội Chúng trong một Hội Thánh (Rô. 1:7; 15:25f; 

Php. 1:1; 4:21; Côl. 1:2; Sv. Hê. 13:24) 

 

 2. Trung Tín Trong Đức Chúa  Jêsus  

  ““  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ttrruunngg  ttíínn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  
Vì “thánh đồ” là những người đã tin nhận Đức Chúa  Jêsus Christ làm Chúa 

và Cứu Chúa của đời sống mình, họ là những người tin Ngài và quyết chí 

sống theo điều mình đã tin, họ là “những kẻ trung tín trong Đức Chúa  Jêsus 

Christ”…  
 “Kẻ trung tín”: Gr. pistos, “người tin và quyết lòng sống theo những điều mình tin” 
 “Những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ” chính là các thánh đồ của Ngài, 

là những người thực tâm qui phục Ngài như Chúa và Cứu Chúa  của mình (Sv. 

Công. 11:23, “vững lòng theo Chúa”) 
 

IIIIII..    NNỘỘII  DDUUNNGG  VVĨĨ  ĐĐẠẠII  (Êph. 1:2) 

““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  aannhh  eemm  ttừừ  

nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt!!”” (C. 2)     
Nội dung của Thư Êphêsô là một nội dung đặc biệt vì thư chỉ đề cập về ân điển 



 

của Đức Chúa Trời dành cho những người đã được cứu theo công trình đền tội 

thay của Đức Chúa Jêsus Christ.   
 

 1. Ân Điển Của Đức Chúa Trời  

  ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  âânn  đđiiểểnn……  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  aannhh  eemm  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt!!””  
Ân điển của Đức Chúa Trời nói về ân huệ và sự chiếu cố của Ngài trên đời 

sống người theo Ngài trong Đức Chúa  Jêsus Christ: Họ được ở trong địa vị 

của Đức Chúa  Jêsus Christ (ngồi), được hưởng sự dắt dẫn của Đức Chúa  

Jêsus Christ (đi), được hưởng sự quan phòng của Đức Chúa  Jêsus Christ 

(đứng)…  
 “Ân điển”: Gr. charis, “ân huệ và sự chiếu cố của Đức Chúa Trời” 

 Ân điển xuất phát từ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trong và qua 

Đức Chúa  Jêsus Christ (Gi. 3:16) 
 Với sự bày tỏ của sách Êphêsô: Cơ Đốc Nhân được đồng ngồi” với Đức Chúa  

Jêsus Christ trong Đức Chúa Trời (Êph. 1:7); Được đồng đi với Đức Chúa  Jêsus 

Christ trong Đức Chúa Trời (Êph. 4:1); Được đồng đứng vững với Đức Chúa  
Jêsus Christ trong Đức Chúa Trời (Êph. 6:10) 

 

 2. Sự Bình An Của Đức Chúa Trời  

  ““……  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  đđưượợcc  bbaann  cchhoo  aannhh  eemm  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt!!””  
Được ở trong ân điển của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus 

Christ đồng nghĩa với việc được ở trong trạng thái bình an vĩnh cữu của 

người đã được xưng công nghĩa địa vị…  
 “Sự bình an”: Gr. eirene, Hb. shalom, “sự bình an của Đức Chúa Trời” 

 Biểu hiện tập tring của sự bình an của Đức Chúa Trời là ở địa vị công nghĩa được 

qui của Cơ Đốc Nhân: Nhờ sự làm nguôi bởi công trình đền tội thay của Đức 

Chúa  Jêsus Christ, người tin được kể là sạch tội theo sự nhìn nhận của Đức Chúa 
Trời (Gi. 3:36) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 


