
 

 

 

 

 

(Êph. 1:3-6) 

 
““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ưưuu  ttiiêênn  cchhiiếếuu  ccốố    

đđốốii  vvớớii  nnhhuu  ccầầnn  tthhuuộộcc  lliinnhh  llàà  nnhhuu  ccầầnn  ttốốii  ccaaoo  vvàà  vvĩĩnnhh  vviiễễnn  ccủủaa  nnhhâânn  llooạạii    

vvìì  vvậậyy  pphhưướớcc  hhạạnnhh  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt    

cchhíínnhh  llàà  nngguuồồnn  pphhưướớcc  hhạạnnhh  tthhuuộộcc  lliinnhh  vvôô  ttậậnn  ((SSvv..  RRôô..  88::3322))”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  ““NNggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt    

cchhúúnngg  ttaa,,  NNggààii  đđãã  xxuuốốnngg  pphhưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt    

đđủủ  mmọọii  tthhứứ  pphhưướớcc  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ởở  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii..””    

(Êph. 1:3) 

 



 

 

  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..  PPHHƯƯỚỚCC  HHẠẠNNHH  CCỦỦAA  CCHHÚÚNNGG  TTAA    (Êph. 1:3)     

 ““NNggààii  đđãã  xxuuốốnngg  pphhưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđủủ  mmọọii  

tthhứứ  pphhưướớcc  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ởở  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii”” (C. 3b  ) 
  Đức Chúa Trời ưu tiên chiếu cố đối với nhu cần thuộc linh là nhu cần tối cao và vĩnh viễn của 

nhân loại cho nên phước hạnh của chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ chính yếu là phước 
hạnh thuộc linh (Sv. Rô. 8:32)… 

 

 1. Phước Hạnh Của Chúng Ta Là Phước Hạnh Trong Đức 

Chúa Jêsus Christ  

  ““NNggààii  đđãã  xxuuốốnngg  pphhưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””  

(Êph. 1:3a/2) 
 Có bốn lẽ thật về phước hạnh của chúng ta và xét cho cùng thì cả bốn điều ấy đều trong 

và qua Đức Chúa Jêsus Christ: (1) Thời điểm: Từ trước muôn đời vô cùng; (2) Bản 
chất: Thuộc linh; (3) Nơi chốn: Trong thế giới thuộc linh; và (4) Phương thức: Trong 

Đức Chúa Jêsus Christ…. 

 “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ” (Êph. 1:4a) 
 “Ngài đã xuống phước cho chúng ta… đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi 

trên trời” (Êph. 1:3b/1) 

 “ở các nơi trên trời” (Êph. 1:3b/3) 
 “Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ” (Êph. 1:3b/2) 

 

 2 Phước Hạnh Của Chúng Ta Là Phước Hạnh Thuộc Linh 

  ““đđủủ  mmọọii  tthhứứ  pphhưướớcc  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ởở  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii”” (Êph. 

1:3b) 
 Những sự chúng ta có trong Đức Chúa Jêsus Christ chủ yếu là sự thuộc linh,ở trong 

Đức Chúa Jêsus Christ, và ở “trên trời”… 
 “…mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại 

và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời” (Êph. 1:20) 

 “…và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời 
trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Êph. 2:6) 

 “Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà 

bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” 



 

(Êph. 3:10) 

 “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng 

thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên 
trời vậy” (Êph. 6:12) 

 

IIII..  ÂÂNN  ĐĐIIỂỂNN  CCỦỦAA  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII  (Êph. 1:4-5) 

““TTrrưướớcc  kkhhii  ssáánngg  tthhếế,,  NNggààii  đđãã  cchhọọnn  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt”” (C. 4a)     
 Những người được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ chính là những người đã 

được Đức Chúa Trời chọn từ trước muôn đời theo sự định mạng của Ngài chứ không phụ 
thuộc vào bất cứ yếu tố nào cả và đó là sự tuyển định của Đức Chúa Trời chứ không phải là 

sự tuyển trạch của con người (Sv. Êph. 1:11)…  

 

 1. Ân Điển Của Đức Chúa Trời Là Tiền Định 

  ““
44aa

TTrrưướớcc  kkhhii  ssáánngg  tthhếế,,  NNggààii  đđãã  cchhọọnn  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt……  
55
bbởởii  ssựự  tthhưươơnngg  yyêêuu  ccủủaa  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh  ttrrưướớcc  cchhoo  

cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  ttrrởở  nnêênn  ccoonn  nnuuôôii  ccủủaa  NNggààii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  tthheeoo  ýý  ttốốtt  ccủủaa  NNggààii”” (Êph. 4a, 5) 
Sự tuyển định của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của Ngài là ân điển, là điều mà người 

nhận không hề xứng đáng được nhận…  

 “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định 
trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý 

quyết đoán” (Êph. 1:11) 

 “hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa 
chọn” (1Tê. 1:4) 

 

 2. Ân Điển Của Đức Chúa Trời Là Hướng Đích 

  ““đđặặnngg  llààmm  nnêênn  tthháánnhh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii”” (Êph. 4b) 
Đức Chúa Trời tuyển định người cho sự cứu rỗi của Ngài để họ được biệt riêng ra cho 
sự sử dụng của Ngài và để họ được trở nên giống như Ngài… (Sv. 1Phi. 1:15-16)  

 “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức 

Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh 
của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em” (2Tê. 2:13) 

 “25b Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26 để khiến Hội 

nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27 đặng tỏ ra 

Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng 



 

thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài” (Êph. 5:25b-27) 

 

IIIIII..  ĐĐÁÁPP  ỨỨNNGG  CCỦỦAA  CCHHÚÚNNGG  TTAA  (Êph. 1:6, 3a) 

““ĐĐểể  kkhheenn  nnggợợii  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii  đđãã  bbaann  cchhoo  

cchhúúnngg  ttaa  ccáácchh  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ttrroonngg  CCoonn  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  NNggààii!!”” (C. 

6) 

““NNggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  (Êph. 1:3a)     
 Đức Chúa Trời không cần phải sử dụng đến chúng ta, sự sử dụng của Đức Chúa Trời trên 

chúng ta thật ra cũng là một ân điển của Ngài để chúng ta được chúc tụng Ngài… (Sv. Lu. 

19:40)  

 

 1. Luôn Chúc Tụng 

  ““ĐĐểể  kkhheenn  nnggợợii  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii”” (C. 6a; Sv. 

Êph. 1:12, 14) 
“Khen ngợi” (Gr. epainos) là chúc tụng, và chúc tụng không đồng nghĩa với trầm trồ, 
mà là làm sáng tỏ mỹ đức của Đức Chúa Trời và lẽ thật về chương trình cứu rỗi trọn vẹn 

của Ngài…    

 “hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ 

trước nhứt mà được ngợi khen” (Êph. 1:12)  

 “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) 
 

 2. Luôn Tin Quyết Và Sống Xứng Hiệp 

  ““đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ccáácchh  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ttrroonngg  CCoonn  yyêêuu  

ddấấuu  ccủủaa  NNggààii!!”” (C. 6b; Sv. Côl. 1:13) 
Chính sự nhận thức sâu sắc về lẽ thật rằng sự cứu rỗi đã được ban cho (Gr. charitoo) 

giúp đem lại sự tin quyết vững vàng về cơ nghiệp thuộc linh đời đời và sự dốc lòng sống 

xứng hiệp với cơ nghiệp ấy (Sv. 1Phi. 1:4); và càng tin quyết thì tâm tình chúc tụng càng 

cao… 

 “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua 
nước của Con rất yêu dấu Ngài” (Côl. 1:13) 

 “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng 

trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (Êph. 5:8) 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


