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““
11
CCòònn  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt  vvìì  llầầmm  llỗỗii  vvàà  ttộộii  áácc  mmììnnhh,,  

22
đđềềuu  llàà  nnhhữữnngg  ssựự  aannhh  eemm  xxưưaa  đđãã  hhọọcc  

đđòòii,,  tthheeoo  tthhóóii  qquueenn  đđờờii  nnầầyy,,  vvâânngg  pphhụụcc  vvuuaa  ccầầmm  qquuyyềềnn  cchhốốnn  kkhhôônngg  ttrruunngg,,  ttứứcc  llàà  tthhầầnn  

hhiiệệnn  đđưươơnngg  hhàànnhh  đđộộnngg  ttrroonngg  ccáácc  ccoonn  bbạạnn  nngghhịịcchh..  
33
CChhúúnngg  ttaa  hhếếtt  tthhảảyy  ccũũnngg  đđềềuu  ởở  ttrroonngg  

ssốố  ấấyy,,  ttrrưướớcc  kkiiaa  ssốốnngg  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  xxáácc  tthhịịtt  mmììnnhh,,  llààmm  ttrrọọnn  ccáácc  ssựự  hhaamm  mmêê  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt  vvàà  ýý  

ttưưởởnngg  cchhúúnngg  ttaa,,  ttựự  nnhhiiêênn  llààmm  ccoonn  ccủủaa  ssựự  tthhạạnnhh  nnộộ,,  ccũũnngg  nnhhưư  mmọọii  nnggưườờii  kkhháácc..  
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..  
88
VVảả,,  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  mmàà  aannhh  

eemm  đđưượợcc  ccứứuu,,  đđiiềềuu  đđóó  kkhhôônngg  pphhảảii  đđếếnn  ttừừ  aannhh  eemm,,  bbèènn  llàà  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
99
ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  vviiệệcc  llààmm  đđââuu,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhôônngg  aaii  kkhhooee  mmììnnhh;;  

1100
vvìì  cchhúúnngg  ttaa  llàà  vviiệệcc  NNggààii  

llààmm  rraa,,  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđểể  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđãã  ssắắmm  ssẵẵnn  ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  tthheeoo”” (Êph. 2:1-10) 

 

 

 

 1. Trước kia chúng ta là kẻ chết bời sự sa ngã, bại hoại của chúng ta (Cc. 1-3). 

  (1) “chết”: Gr.        [nekros], “xa cách” (Sv. Êph. 4:18; Gi. 17:3) 

  (2) “lầm lỗi”: Gr.           [paraptoma], “sự sa ngã” (Sv. Rô. 3:23) 

  (3) “tội ác”: Gr.         [hamartia], “sự bại hoại” (Sv. Rô. 6:23a) 

 

 2. Hiện nay chúng ta đã trở nên người sống (Cc. 4-7). 

  (1) “sống với”: Gr.            [suzoopoieo] 

   a. “với”: Gr.     [sun], “ở bên cạnh” 

   b. “sống”: Gr.          [zoopoieo], “sinh động” 

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

Christos] 

  (3) “đồng sống”: Gr.           [sunegeiro], “cùng trỗi dậy với” 

  (4)  “đồng ngồi”: Gr.           [sugkathizo], “cùng ngồi với” (Sv. Rô. 

6:23b; Côl. 3:1-4) 

 

 3. Ấy là nhờ Ân Điển bởi Đức Tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Cc. 8-10) 

  (1) “Ân Điển”: Gr.       [charis], “sự chiếu cố” (Sv. Êph. 2:5) 
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  (2) “Đức Tin”: Gr.        [pistis], “sự đồng ý và kỳ vọng” (Sv. Gal. 2:16) 

  (3) “cứu”: Gr.      [sozo], “đem ra khỏi sự nguy hiểm” (2Ti. 1:9) 

 

  

 

 1. Ân Điển cứu rỗi là diệu kỳ vì tình trạng chết của chúng ta ngày xưa là vô 

cùng bất hạnh! 

““
11
CCòònn  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt  vvìì  llầầmm  llỗỗii  vvàà  ttộộii  áácc  mmììnnhh,,  

22
đđềềuu  llàà  nnhhữữnngg  ssựự  aannhh  eemm  xxưưaa  

đđãã  hhọọcc  đđòòii,,  tthheeoo  tthhóóii  qquueenn  đđờờii  nnầầyy,,  vvâânngg  pphhụụcc  vvuuaa  ccầầmm  qquuyyềềnn  cchhốốnn  kkhhôônngg  

ttrruunngg,,  ttứứcc  llàà  tthhầầnn  hhiiệệnn  đđưươơnngg  hhàànnhh  đđộộnngg  ttrroonngg  ccáácc  ccoonn  bbạạnn  nngghhịịcchh..  
33
CChhúúnngg  

ttaa  hhếếtt  tthhảảyy  ccũũnngg  đđềềuu  ởở  ttrroonngg  ssốố  ấấyy,,  ttrrưướớcc  kkiiaa  ssốốnngg  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  xxáácc  tthhịịtt  mmììnnhh,,  

llààmm  ttrrọọnn  ccáácc  ssựự  hhaamm  mmêê  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt  vvàà  ýý  ttưưởởnngg  cchhúúnngg  ttaa,,  ttựự  nnhhiiêênn  llààmm  ccoonn  

ccủủaa  ssựự  tthhạạnnhh  nnộộ,,  ccũũnngg  nnhhưư  mmọọii  nnggưườờii  kkhháácc”” (Êph. 2:1-3) 

 

 2. Ân Điển cứu rỗi là diệu kỳ vì tình trạng đồng sống với Đấng Christ của 

chúng ta ngày nay là vô cùng phước hạnh! 

““
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) 

 

 3. Ân Điển cứu rỗi là diệu kỳ vì sự cứu rỗi cho chúng ta là bởi và chỉ bởi duy 

nhất Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ! 

““
88
VVảả,,  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu,,  đđiiềềuu  đđóó  kkhhôônngg  

pphhảảii  đđếếnn  ttừừ  aannhh  eemm,,  bbèènn  llàà  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
99
ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  

bbởởii  vviiệệcc  llààmm  đđââuu,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhôônngg  aaii  kkhhooee  mmììnnhh;;  
1100

vvìì  cchhúúnngg  ttaa  llàà  vviiệệcc  NNggààii  llààmm  

rraa,,  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđểể  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  mmàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssắắmm  ssẵẵnn  ttrrưướớcc  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llààmm  tthheeoo”” (Êph. 2:8-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


