
 

 
 

““TTHHOOÁÁTT  CCHHẾẾTT  RRỒỒII!!””  
(Êph. 2:1-10) 

““TTrrêênn  pphhưươơnngg  ddiiệệnn  qquuáá  kkhhứứ,,  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  vvốốnn  llàà  nnggưườờii  đđãã  ttừừnngg  cchhếếtt    

ttrrêênn  pphhưươơnngg  ddiiệệnn  tthhuuộộcc  lliinnhh;;  ttrrêênn  pphhưươơnngg  ddiiệệnn  hhiiệệnn  ttạạii  vvàà  ttưươơnngg  llaaii,,    

CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  đđãã  đđưượợcc  llààmm  cchhoo  ssốốnngg  llạạii  ((ttááii  ssiinnhh))  vvàà  ssẽẽ  ccứứ  đđưượợcc  ởở    

ttrroonngg  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmããii  mmããii  ((SSvv..  GGii..  33::3366aa))””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““ĐĐaanngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt  vvìì  ttộộii  mmììnnhh,,    

tthhìì  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssốốnngg  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””   

(Êph. 2:5a) 



 

 

““TTHHOOÁÁTT  CCHHẾẾTT  RRỒỒII!!””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    TTRRƯƯỚỚCC  ĐĐÃÃ  CCHHẾẾTT  (Êph. 2:1-3)     

 ““CCòònn  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt  vvìì  llầầmm  llỗỗii  vvàà  ttộộii  áácc  mmììnnhh”” (C. 1) 
  Trên phương diện quá khứ, Cơ Đốc Nhân vốn là người đã từng chết trên phương 

diện thuộc linh và cũng đã từng chịu sự cầm buộc của tội lỗi trên đời sống của mình 

trong thân xácvà vẫn còn phải chịu hậu quả trên phương diện thân xác là sự chết 

thuộc thể (Sv. Hê. 9:27). 
 

 1. Đã Chết Theo Sự Nhìn Nhận Của Đức Chúa Trời  

  ““TTựự  nnhhiiêênn  llààmm  ccoonn  ccủủaa  ssựự  tthhạạnnhh  nnộộ”” (C. 3b) 
 Đức Chúa Trời kể những người không ở trong Ngài là người chết vì (1) Họ 

cách xa sự sống uyên nguyên của Ngài, và (2) Án phạt phải cách xa Ngài đời 

đời để ở trong Hồ Lửa đang chờ họ trong tương lai (Sv. Gi. 3:36). 

 (1) Xa cách sự sống của Đức Chúa Trời là chết thuộc linh: Sống nhưng 

không có sự giao thông với Đức Chúa Trời, mối giao thông giao thông 

với Ngài đã chết. 

 Sự chết thuộc linh nói về tình trạng một cá nhân không có sự giao ngộ 

sinh động với Đức Chúa Trời nữa. 

(2) Sự chết thuộc linh sẽ dẫn đến án phạt đời đời trong Hồ Lửa là sự chết đời 

đời: Phải đời đời xa cách Đức Chúa Trời để chịu đọa đày trong sự khổ ải 

vô tận. 

 “tự nhiên”: Gr. phusis, “vốn theo bản chất”, “mặc nhiên”, “đương  nhiên” 

 “sự thịnh nộ”: Gr. orge, “sự đoán phạt”, “sự định tội”  
 

 2. Đã Chết Trong Sự Cầm Buộc Của Tội Lỗi  

  ““SSốốnngg  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  xxáácc  tthhịịtt  mmììnnhh,,  llààmm  ttrrọọnn  ccáácc  ssựự  hhaamm  mmêê  ccủủaa  

xxáácc  tthhịịtt  vvàà  ýý  ttưưởởnngg  cchhúúnngg  ttaa”” (C. 3a) 
 Đời sống của người không ở trong Đức Chúa Trời là đời sống chịu sự cầm 

buộc của tội lỗi, không phản ánh sự sống của Đức Chúa Trời, và bị Ngài gớm 

ghiếc.  



 

 Sự cầm buộc của tội lỗi trên đời sống của một người chẳng những thể hiện 

trạng thái chết thuộc linh của người ấy mà còn đem lại hậu quả là sự chết thuộc 

thể là điều mà cả nhân loại (vốn đã thừa thọ bản chất tội lỗi) không thể tránh 

thoát được (Sv. Rô. 6:23a). 

 “tư dục xác thịt”: Gr. epithumia, “sự tham muốn theo sự thôi thúc của tội 

lỗi”,(Sv. Gia. 4:1) 

 “sự ham mê”: Gr. thelema, “sự chọn lựa” (Sv. 1Gi. 2:16)  

 “ý tưởng”: Gr. dianoia, “sự tư duy”, “sự suy tưởng” (Sv. 1Gi. 2:15-17) 
 

IIII..    NNAAYY  ĐĐƯƯỢỢCC  SSỐỐNNGG  (Êph. 2:4-10) 

““ĐĐaanngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt  vvìì  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  

ssốốnngg  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (C. 5a)     
 Trên phương diện hiện tại và tương lai, Cơ Đốc Nhân đã được làm cho sống lại (tái 

sinh) và sẽ cứ được ở trong sự sống đời đời của Đức Chúa Trời mãi mãi (Sv. Gi. 

3:36a). Tất cả những gì Cơ Đốc Nhân nhận được đều nhờ sự chiếu cố của Đức 

Chúa Trời trong và qua Đức Chúa  Jêsus Christ.  
 

 1. Được Tha Tội Trong Và Qua Đức Chúa  Jêsus Christ Là 

Được Sống Lại (Tái Sinh) 

  ““NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđồồnngg  ssốốnngg  llạạii  vvàà  đđồồnngg  nnggồồii  ttrroonngg  

ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (C. 6) 
Đối với Cơ Đốc Nhân, sự chết thuộc linh đã qua và sự chết đời đời cũng sẽ 

không bao giờ đến nữa, tất cả đều đã trôi vào quá khứ; họ đã nhận được sự cứu 

rỗi nhờ ân điển chứ không phải bởi việc làm (cho nên việc làm sẽ không làm 

cho họ mất sự cứu rỗi được).  

 “sống với Đấng Christ” (C. 5): Gr. suzoopoieo, “sống theo”, “sống với” 

(sun: bên cạnh, zoopoieo: trở nên sống) 

 “đồng sống lại”: Gr. sunegeiro, “làm cho sống chung với Đức Chúa  

Jêsus Christ” 

 “đồng ngồi”: Gr. sugkathizo, “làm cho ngồi chung với Đức Chúa  Jêsus 

Christ” 

 

 2. Được Sống Lại (Tái Sinh) Và Sống Đời Đời Trong Và Qua 

Đức Chúa  Jêsus Christ Là Hoàn Toàn Nhờ Ân Điển Của 



 

Đức Chúa Trời  

  ““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”” (C. 8) 
Để chuyển từ chết thành sống phải có sự tác động của ngoại lực là sự làm cho 

tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì sự tái sinh là công việc của 

Đức Chúa Trời (Sv. Êph. 1:7; 2:5) không thể có bất cứ việc gì làm cho sự cứu 

rỗi “đến” mà cũng chẳng có sự gì làm cho sự cứu rỗi “ra đi” được cả (Sv. Êph. 

2:8).   

 “nhờ ân điển”: Gr. charis, “sự chiếu cố mà người nhận không hề xứng 

đáng được nhận”. 

 “bởi đức tin”: Gr. pistis, “thái độ hiểu biết, tin tưởng, nương cậy”. 

 “sự ban cho”: Gr. doron, “sự trao ban”, “sự ban tặng”, “sự trao tặng”. 

Điều gì làm cho “ân điển” và “sự ban cho” khác nhau? 

(1) “Ân điển” nói về thái độ (sự chiếu cố, hạ cố của Đức Chúa Trời), qui mô 

(đem lại sự cứu rỗi, biến từ chết thuộc linh thành sống thuộc linh, từ chết 

đời đời thành sống đời đời), và tính chất (không thể làm ra được). 

(2) “Sự ban cho” nói về hành động (của Đức Chúa Trời dành cho con 

người). 

Cả “ân điển” và “sự ban cho” cùng nói chung một điều: Con người không thể 

làm cho có mà cũng không thể làm cho mất được (Sv. Êph. 2:8). 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


