
 

 

““GGIIAAII  ĐĐIIỆỆUU  BBẤẤTT  DDIIỆỆTT””  
(Êph. 1:7-14) 

““CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  pphhảảii  llàà  nnggưườờii  hhếếtt  mmììnnhh  cchhúúcc  ttụụnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

vvềề  âânn  đđiiểểnn  ccaaoo  ssââuu  mmàà  NNggààii  đđãã  bbaann  ttrrêênn  đđờờii  ssốốnngg  mmììnnhh  vvìì  vvốốnn  đđãã  cchhếếtt    

mmàà  nnaayy  đđưượợcc  ssốốnngg,,  vvốốnn  ởở  ttrroonngg  tthhâânn  pphhậậnn  nnôô  llệệ  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  đđưượợcc  ttựự  ddoo”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ““ẤẤyy  llàà  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,    

cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  ccứứuu  cchhuuộộcc  bbởởii  hhuuyyếếtt  NNggààii,,    

đđưượợcc  tthhaa  ttộộii,,  tthheeoo  ssựự  ddưư  ddậậtt  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii””    
(Êph. 1:7) 



 

 

““GGIIAAII  ĐĐIIỆỆUU  BBẤẤTT  DDIIỆỆTT””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    VVỀỀ  ÂÂNN  ĐĐIIỂỂNN  (Êph. 1:7-10)     

 ““ẤẤyy  llàà  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  ccứứuu  cchhuuộộcc  bbởởii  hhuuyyếếtt  

NNggààii,,  đđưượợcc  tthhaa  ttộộii,,  tthheeoo  ssựự  ddưư  ddậậtt  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii”” (C. 7) 
  Cơ Đốc Nhân phải là người hết mình chúc tụng Đức Chúa Trời về ân điển cao sâu mà Ngài 

đã ban trên đời sống mình vì vốn đã chết mà nay được sống, vốn ở trong thân phận nô lệ mà 

bây giờ được tự do… 
 

 1. Chúng Ta Đã Được Đức Chúa Trời Mua Chuộc 
 

Các Từ Liệu Kinh Thánh Tân Ước Nói Về Sự Cứu Chuộc  

Hy Lạp Việt Ngữ Tham Chiếu 

Gr. agorazo (đt.) 
Mua lại hay mua đứt về từ chợ  

(hay chợ nô lệ). 

1Cô. 6:20; 7:23;  

2Phi. 2:1;  

Khải. 5:9; 14:3–4 

Gr. exagorazo (đt.) 
Mua lại hay mua đứt ra khỏi chợ  

(hay chợ nô lệ). 

Gal. 3:13; 4:5;  
Êph. 5:16;  

Côl. 4:5 

Gr. lytron (dt.) 
Tiền chuộc, sự chuộc lại.  
Giá phải trả để được buông tha.  

Ma. 20:28;  
Mác10:45 

Gr. lytroomai (đt.) 

Trả tiền chuộc.  

Giải thoát  

bằng cách trả tiền để chuộc lại.  

Lu. 24:21;  

Tít 2:14;  

1Phi.1:18 

Gr. lytrosis (dt.) 
Hành động giải thoát  
bằng cách trả giá chuộc.  

Lu. 1:68; 2:38;  
Hê. 9:12 

Gr. apolytrosis (dt.) 

 

Sự mua lại.  
Sự giải thoát bằng cách  

trả giá chuộc.  

Lu. 21:28;  
Rô. 3:24; 8:23;  

1Cô. 1:30;  

Êph.1:7, 14; 4:30;  
Côl. 1:14;  

Hê. 9:15; 11:35 



 

  Sự cứu chuộc (Gr. apolytrosin) chủ yếu nói về sự giải thoát cho thoát khỏi phận nô lệ 

(Sv. C. 4; 4:30; Lu. 21:28; Rô. 3:24; 8:23; 1Cô. 1:30; Côl. 1:14; Hê.  9:15; 11:35). 

  Sự cứu chuộc đòi hỏi phải có việc trả giá chuộc. Đức Chúa Jêsus Christ đã cứuchuộ 
chúng ta ra khỏi tội lỗi (Hê. 9:15) bằng chính huyết Ngài (Rô. 3:24–25; Sv. Hê. 9:22). 

 

 2. Sự Mua Chuộc Của Đức Chúa Trời Là Ân Điển Vì Chúng 

Ta Không Xứng Đáng Được Hưởng Điều Ấy  
 ““MMọọii  nnggưườờii  đđềềuu  đđãã  pphhạạmm  ttộộii,,  tthhiiếếuu  mmấấtt  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Rô. 

3:23) 

 ““TTiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  llàà  ssựự  cchhếếtt;;  nnhhưưnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  ssốốnngg  

đđờờii  đđờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 6:23) 

 

IIII..    VVỀỀ  CCƠƠ  NNGGHHIIỆỆPP  (Êph. 1:11-12) 

““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”” (C. 11)     
 Sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ không dừng lại ở chỗ giải thoát cho Cơ Đốc Nhân 

được tự do mà còn đi xa hơn nữa bằng việc Ngài ban cho họ chức phận con của Ngài, được 

chung hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài với Ngài…  

 

 1. “Trong Đấng Christ…” 

  ““ĐĐểể  llààmm  ssựự  đđịịnnhh  ttrrưướớcc  đđóó  ttrroonngg  kkhhii  kkỳỳ  mmããnn::  HHộộii  hhiiệệpp  mmuuôônn  

vvậậtt  llạạii  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ccảả  vvậậtt  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvàà  vvậậtt  ởở  ddưướớii  

đđấấtt”” (C. 10b; Sv. Cc. 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13) 
 Cơ nghiệp của Cơ Đốc Nhân là cơ nghiệp được tạo dựng bởi công nghiệp cứu rỗi 

của Đức Chúa Jêsus Christ. 

 Cơ nghiệp của Cơ Đốc Nhân là cơ nghiệp đã được Đức Chúa Trời định mạng từ 

trước muôn đời vô cùng (Sv. C. 4; Gr. “pro katabole kosmos einai”) và nhất định 

sẽ thành tựu theo kỳ đã định của Ngài (Sv. C. 10; Gr. “oikonomia ho pleroma”) 

 

 2. “Chúng Ta…” (C. 11) 

  ““CChhíínnhh  NNggààii  llàà  ssựự  hhòòaa  hhiiệệpp  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa;;  NNggààii  đđãã  hhiiệệpp  ccảả  

hhaaii  llạạii  llààmm  mmộộtt,,  pphháá  đđổổ  bbứứcc  ttưườờnngg  nnggăănn  ccáácchh”” (Êph. 2:14) 
 “Chúng ta”: Các tín hữu Do Thái và các tín hữu Dân Ngoại; cơ nghiệp của Cơ 

Đốc Nhân là cơ nghiệp phổ quát trên qui mô toàn cầu. 



 

 3. “Anh Em…” 

  ““CCòònn  aannhh  eemm  nnggààyy  ttrrưướớcc  vvốốnn  xxaa  ccáácchh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 

(Côl. 1:21a) 
 Cơ nghiệp của Cơ Đốc Nhân là cơ nghiệp theo ân điển của Đức Chúa Trời (Sv. 

Côl. 1:22) 

 

IIIIII..    VVỀỀ  PPHHƯƯỚỚCC  HHẠẠNNHH  (Êph. 1:13-14) 

““ẤẤyy  llạạii  ccũũnngg  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  ssaauu  kkhhii  đđãã  nngghhee  đđạạoo  cchhâânn  

tthhậậtt,,  llàà  đđạạoo  TTiinn  llàànnhh  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  aannhh  eemm,,  ấấyy  llàà  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  

aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  vvàà  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  bbằằnngg  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  llàà  

ĐĐấấnngg  CChhúúaa  đđãã  hhứứaa”” (C. 13)     
 Cuộc hạnh ngộ giữa Cơ Đốc Nhân và Chân Thần Duy Nhất không chỉ dừng lại ở ân điển tha 

tội và ân điển ban cơ nghiệp mà còn ở ân điển được Đức Chúa Trời ở cùng… 

  “Ấn Chứng”: Gr. sphragizo, “đóng dấu lên trên để bảo đảm”  

 

 1. Phước Hạnh Của Cơ Đốc Nhân Là Sự Tha Tội 

  ““PPhhưướớcc  tthhaayy  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  đđưượợcc  tthhaa  ssựự  vvii  pphhạạmm  

mmììnnhh,,__ĐĐưượợcc  kkhhỏỏaa  llấấpp  ttộộii  llỗỗii  mmììnnhh!!”” (Thi. 32:1)  
 

 2. Phước Hạnh Của Cơ Đốc Nhân Là Cơ Nghiệp Trong Đức 

Chúa Trời  

  ““TTôôii  mmaayy  đđưượợcc  pphhầầnn  ccơơ  nngghhiiệệpp  ởở  ttrroonngg  nnơơii  ttốốtt  llàànnhh;;__PPhhảảii,,  

ttôôii  ccóó  đđưượợcc  ccơơ  nngghhiiệệpp  đđẹẹpp  đđẽẽ”” (Thi. 16:6)  
 

 3. Phước Hạnh Của Cơ Đốc Nhân Là Được Đức Chúa Trời 

Ở Cùng 

  ““VVàà  nnầầyy,,  ttaa  tthhưườờnngg  ởở  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế”” 

(Ma. 28:20b)  
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 


