
 

 

““SSỰỰ  NNHHẬẬNN  TTHHỨỨCC    

QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH””  
(Êph. 3:14-21) 

““NNhhậậnn  tthhứứcc  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  đđốốii  vvớớii  mmộộtt  đđờờii  ssốốnngg  CCơơ  ĐĐốốcc    

llàà  ssựự  nnhhậậnn  tthhứứcc  vvềề  nniiềềmm  ttiinn  ccủủaa  mmììnnhh  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa    JJêêssuuss    

CChhrriisstt  vvàà  vvềề  đđờờii  ssốốnngg  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa    JJêêssuuss  CChhrriisstt;;    

đđờờii  ssốốnngg  ccủủaa  mmộộtt  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  tthhựựcc  ssựự    

lluuôônn  llàà  đđờờii  ssốốnngg  ttuuâânn  hhàànnhh  tthheeoo  ssựự  vvậậnn  hhàànnhh    

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrrêênn  ccoonn  nnggưườờii  bbềề  ttrroonngg  ccủủaa  mmììnnhh””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  ““SSựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,    

llàà  ssựự  ttrrổổii  hhơơnn  mmọọii  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt……””   

(Êph. 3:19) 



 

 

““SSỰỰ  NNHHẬẬNN  TTHHỨỨCC  QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    NNIIỀỀMM  TTIINN  SSẮẮCC  SSOONN  (14-19)     

 ““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnhhâânn  đđứứcc  ttiinn  mmàà  nnggựự  ttrroonngg  llòònngg  aannhh  eemm”” (Êph. 

3:17) 
  Cơ Đốc Nhân tin và sống theo niềm tin của mình, giá trị chân chính của 

mỗi Cơ Đốc Nhân phụ thuộc vào niềm tin và đời sống của họ. Về niềm 

tin, Cơ Đốc Nhân xác tín trong tình yêu thương vô lượng, vô biên của 

Đức Chúa Trời trong Đức Chúa  Jêsus Christ với một sự thông biết tỏ 

tường rằng Ngài là Đấng đã yêu thương mà cứu chuộc mình… 

 Khi nào Cơ Đốc Nhân có thể có được cho mình một niềm tin sắc son? 
 

 1. Cơ Đốc Nhân Tin Quyết 
  ““

1166
TTôôii  ccầầuu  xxiinn  NNggààii  ttùùyy  ssựự  ggiiààuu  ccóó  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii  kkhhiiếếnn  

aannhh  eemm  đđưượợcc  qquuyyềềnn  pphhéépp  bbởởii  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  nnêênn  mmạạnnhh  

mmẽẽ  ttrroonngg  llòònngg;;  
1177đđếếnn  nnỗỗii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnhhâânn  đđứứcc  ttiinn  mmàà  nnggựự  

ttrroonngg  llòònngg  aannhh  eemm”” (Êph. 3:16-17) 
 Bí mật của một đời sống Cơ Đốc có niềm tin sắc son bắt đầu với 

đức tin của Cơ Đốc Nhân đối với Cứu Chúa của mình. Khi một cá 

nhân thực sự đặt niềm tin của mình nơi Đức Chúa  Jêsus Christ đời 

sống của họ sẽ được ở dưới sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh… (Sv. 

2Ti. 1:12). 
 “mạnh mẽ”: Gr. krataioo, “được làm cho mạnh”  > Biết nương cậy Đức Chúa 

Trời, không bị dao động. 

 “trong lòng”: Gr. eso, “trong linh hồn” (con người bề trong)  > Phần phi vật chất 
của một con người: Ý chí, lý trí, & tình cảm. 

 “nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em”: Gr. pistis , “đức tin” > Sự hiểu biết, tin 

quyết, làm theo. 
 

 2. Cơ Đốc Nhân Thông Hiểu 



 

  ““
1199

VVàà  đđưượợcc  bbiiếếtt  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  ssựự  ttrrổổii  

hhơơnn  mmọọii  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  đđầầyy  ddẫẫyy  mmọọii  

ssựự  ddưư  ddậậtt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Êph. 3:19) 
 Càng ở dưới sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh Cơ Đốc Nhân càng 

kinh nghiệm được tình yêu cao sâu của Đức Chúa  Jêsus Christ và 

từ đó niềm tin của họ đối với Ngài cằng sắc son hơn… (Sv. 2Phi 

3:18). 
 “sự thông biết”: Gr. gnosis, “sự tri thức nhờ các cơ năng trí tuệ”  > Tự thân triết 

học, tôn giáo, khoa học,… không giúp tăng trưởng sự hiểu biết về tình yêu 

thương của Đức Chúa Trời được.  

 “sự dư dật của Đức Chúa Trời: Gr. pleroma , “sự đầy đủ của Đức Chúa Trời” > 

Nhận thức được tình yêu cao sâu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa  Jêsus 

Christ mà thuận phục Ngài trong tất cả mọi sự. 
 

IIII..    ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  MMẠẠNNHH  MMẼẼ  (20-21) 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  qquuyyềềnn  llựựcc  ccảảmm  đđộộnngg  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa,,  ccóó  

tthhểể  llààmm  ttrrổổii  hhơơnn  vvôô  ccùùnngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  ccầầuu  xxiinn  hhooặặcc  ssuuyy  

ttưưởởnngg”” (Êph. 3:20)     
Về đời sống, Cơ Đốc Nhân nhận thức được rằng họ phải có một đời 

sống vâng lời vô hạn đối với Cứu Chúa của mình là điều mà tự sức họ 

không thể nào làm được. Đời sống của Cơ Đốc Nhân  phụ thuộc theo 

quyền năng của Đức Chúa Trời qua đời sống của họ. Đời sống Cơ Đốc 

mạnh mẽ là đời sống vâng lời Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh một 

cách vô hạn… 

Khi nào Cơ Đốc Nhân có thể có được cho mình một đời sống mạnh 

mẽ? 
 

 1. Đức Chúa Trời Vận Hành  

  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  qquuyyềềnn  llựựcc  ccảảmm  đđộộnngg  ttrroonngg  cchhúúnngg  

ttaa”” (Êph. 3:20a)) 
Đời sống Cơ Đốc mạnh mẽ phụ thuộc vào mức độ vâng lời Đức 

Chúa Trời của một Cơ Đốc Nhân. Đời sống Cơ Đốc mạnh mẽ là 

một vấn đề của quyền phép của Đức Chúa Trời đối với con người 

bề trong của một người…(Sv. Gal. 2:20; 2Cô. 4:16).  



 

 “quyền lực”: Gr. dunamis, “quyền  năng” > Năng lực tác động để hoàn thành 

mục đích đã định.  

 “cảm động”: Gr. en hemin, “trong chúng ta” > Đức Chúa Trời hành động qua 
chúng ta (Sv. Php. 4:13) 

 

 2. Cơ Đốc Nhân Tuân Hành 

  ““……CCóó  tthhểể  llààmm  ttrrổổii  hhơơnn  vvôô  ccùùnngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  ccầầuu  xxiinn  

hhooặặcc  ssuuyy  ttưưởởnngg”” (Êph. 3:20b) 
Để Đức Chúa Trời có thể vận hành trong đời sống của mình Cơ 

Đốc Nhân phải biết hưởng ứng với sự tác động của Đức Chúa Trời 

trên con người bề trong của mình. Cơ Đốc Nhân phải có lòng dấn 

thân trong con đường vâng lời Đức Chúa Trời… (Sv. Php. 2:13). 
 “trổi hơn vô cùng”: Gr. huper ek, “nhiều hơn hẳn” > Sự hoàn thành của Đức 

Chúa Trời trong những đời sống vâng lời không thể lường trước được. 

 “cầu xin hoặc suy tưởng”: Gr. aiteo e noeo, “hiểu biết và muốn làm theo” > Khi 

chúng ta mong muốn những sự đẹp ý Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ vùa giúp.  
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 


