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““
88
RRốốtt  llạạii,,  ssaauu  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy,,  NNggààii  ccũũnngg  hhiiệệnn  rraa  cchhoo  ttôôii  xxeemm,,  nnhhưư  cchhoo  mmộộtt  tthhaaii  ssaannhh  

nnoonn  vvậậyy..  
99
VVìì  ttôôii  llàà  rrấấtt  hhèènn  mmọọnn  ttrroonngg  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkhhôônngg  đđáánngg  ggọọii  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  bbởởii  ttôôii  đđãã  bbắắtt  

bbớớ  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1100

NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  NNggààii  bbaann  cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..  TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  

nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  

ttôôii”” (1Cô. 15:8-10) 

 

 

 

 1. Tác động phổ quát của Ân Điển biến đổi (C. 8; Sv. Công. 26:12-18). 

  (1) “rốt lại”: Gr.         [schatos], “cuối cùng” 

  (2) “hiện ra”: Gr.           [optanomai], “cho thấy” 

  (3) “thai sanh non”: Gr.         [ektroma], “sanh thiếu ngày” 

 

 2. Tác động hướng đích của Ân Điển biến đổi (C. 9; Sv. Êph. 3:8-9). 

  (1) “hèn mọn”: Gr.           [elachistos], “người kém nhất” 

  (2) “không đáng”: Gr.        [hikanos], “không đủ”  

  (3) “Sứ Đồ”: Gr.           [apostolos], “người được ủy thác” 

  (4) “bắt bớ”: Gr.       [dioko], “hại hành” 

  (5) “Hội Thánh”: Gr.          [ekklesia], “cộng đoàn người được biệt 

riêng ra cho Đức Chúa Trời theo Tin Lành của Ngài” 

 

 3. Tác động biến đổi của Ân Điển biến đổi (C. 10; Sv. 2Cô. 11:6; 1Cô. 11:1). 

  (1) “tôi nay là người thể nào”: Gr.              [eimi hos eimi], “con người 

hiện nay của tôi” 

  (2) “ơn”: Gr.       [charis], “sự chiếu cố” 

  (3) “uổng”: Gr.       [kenos], “vô ích” 

 

 

 

 1. Ân Điển biến đổi của Đức Chúa Trời dành cho mọi đời sống bất chấp nhân 

thân của họ! 

  ““RRốốtt  llạạii,,  ssaauu  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy,,  NNggààii  ccũũnngg  hhiiệệnn  rraa  cchhoo  ttôôii  xxeemm,,  nnhhưư  cchhoo  mmộộtt  

tthhaaii  ssaannhh  nnoonn  vvậậyy”” (1Cô. 15:8) 



 

(4.4)_"TRÔNG CẬY ÂN ĐIỂN BIẾN ĐỔI" 

 

 

 

 2. Ân Điển biến đổi của Đức Chúa Trời nhằm biến đổi đời sống của người 

được ban ơn bất chấp thực trạng của họ! 

  ““VVìì  ttôôii  llàà  rrấấtt  hhèènn  mmọọnn  ttrroonngg  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkhhôônngg  đđáánngg  ggọọii  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  bbởởii  ttôôii  đđãã  

bbắắtt  bbớớ  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Cô. 15:9) 

 

 3. Ân Điển biến đổi của Đức Chúa Trời có tác dụng biến đổi siêu nhiên trên đời 

sống của người được ban ơn bất chấp quá khứ của họ! 

““NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  NNggààii  bbaann  

cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..  TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  

nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii”” 

(1Cô. 15: 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 


