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Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin cùng mở ra với tôi 

trong sách Cô-lô-se. Mời quý vị cùng mở ra với tôi trong Cô-lô-se đoạn 1. 

 

Chúng ta sẽ cùng học hỏi trong Cô-lô-se 1:24-29, một phân đoạn rất sâu 

sắc trong Kinh Thánh. Thật ra chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào Cô-lô-se 

đoạn 1 câu 27, chỉ với mười ba từ mà thôi. Mười ba từ đơn giản nhưng có 

sức mạnh biến đổi đời sống mà tôi tin rằng nếu chúng ta mở rộng vòng tay, 

mở rộng tấm lòng và tâm trí mình ra để đón nhận, thì nó sẽ cách mạng hóa 

cả Cơ đốc giáo, cách mạng hóa cả đời sống chúng ta. Vì vậy tôi muốn quý 

vị thật tập trung vào mười ba từ này và suy gẫm xem chúng có ý nghĩa gì, 

xem sống một đời sống Cơ đốc nhân, làm môn đồ của Chúa Giê-xu Christ 

có nghĩa là gì. Cô-lô-se đoạn 1 câu 24, đây là thư của Phao-lô viết cho hội 

thánh tại Cô-lô-se. Ông viết: 24Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ 

sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác 

thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. 25 Tôi 

làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa 

Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em 

cách trọn vẹn, 26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, 

mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. 27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến 

họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể 
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nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. 
28 Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo 

mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn 

vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. 29 Ấy cũng là vì đó 

mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động 

cách có quyền trong tôi. Cô-lô-se 1:27, mười ba từ ở giữa câu Kinh Thánh 

này, Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Bây giờ, 

điều tôi muốn làm là để cho mười ba từ đó mở ra cho quý vị hiểu thế nào là 

đời sống Cơ đốc. Tôi tin rằng nếu chúng ta nắm vững được lẽ thật này, 

hình ảnh này, Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển, 

thì nó sẽ thay đổi cả quan điểm của chúng ta về lối sống Cơ đốc. Tôi tin 

rằng những lẽ thật nền tảng nhất của Cơ đốc giáo được chứa đựng trong 

những từ này, thế nhưng đó vẫn còn là những lẽ thật chưa được lòng và trí 

chúng ta thấu hiểu. Vậy nên chúng ta sẽ đi qua từng từ một nhé, Đấng 

Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. 

 

Chúng ta sẽ bắt đầu với từ Đấng Christ. Đời sống Cơ đốc nhân là đời sống 

được ban năng quyền. Nó bắt đầu với Đấng Christ. Chúng ta phải biết rằng 

sách Cô-lô-se là thư tín Phao-lô gửi cho hội thánh tại Cô-lô-se vì họ đang 

phải đối mặt với một số tín lý giả. Các tín lý giả nầy đang đe dọa phá đổ 

chính nền tảng đức tin của họ, nhất là phủ nhận thân vị của Đấng Christ. 

Cho nên điều chúng ta thấy trong Cô-lô-se đoạn 1, thật ra là trong cả sách 

này, nhưng đặc biệt là trong đoạn 1, là Phao-lô đang trình bày về uy quyền 

tối thượng của Đấng Christ. Ông đang vẽ nên một trong những bức chân 

dung đẹp nhất về Chúa Giê-xu mà chúng ta có trong cả Kinh Thánh. Tôi 

muốn quý vị cùng quay ngược với tôi về câu 15, tôi muốn quý vị nhìn thấy 

chân dung của Đấng Christ ở đây. Câu 15 chép ‘Ấy chính Ngài là hình ảnh 
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của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật 

dựng nên.’ Quý vị nhớ ghi chép lại. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 

Cụm từ sanh ra đầu hết mang ý nghĩa tối cao, chứ không có nghĩa là Ngài 

đã được dựng nên. Đó là điều chúng ta sẽ nghiên cứu trong những câu tiếp 

theo. Ngài không hề được dựng nên, mà là tối cao trên mọi loài. Ngài là 

Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, là hình ảnh của Đức Chúa 

Trời. Ngài là Đức Chúa Trời được tỏ ra trong xác thịt. Hãy xem trong đoạn 

2 câu 9, chép rằng: 9 Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy 

đều ở trong Đấng ấy như có hình. Ngài là Đức Chúa Trời được tỏ ra 

trong xác thịt. Rồi chúng ta thấy trong (đoạn 1) câu 16 và 17, Ngài chính là 

Đấng tạo hóa. Trong đó chép rằng: 16 Vì muôn vật đã được dựng nên 

trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy 

được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm 

quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có 

trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ngài là tác giả của 

cõi thọ tạo. Chúng ta được dựng nên bởi Đấng Christ. Ngài là Đấng tạo 

hóa, và vẫn luôn luôn là Đấng tạo hóa. Ngài đang duy trì cõi thọ tạo. Muôn 

vật đứng vững là bởi Ngài. Nếu Ngài buông tay ra khỏi cõi thọ tạo, muôn 

vật sẽ bị rối loạn và ngưng trệ. Lý do duy nhất để cây cỏ ngoài kia đang 

đứng vững, là bởi Ngài đang duy trì chúng. Lý do duy nhất mỗi người 

trong chúng ta đang hít thở là bởi Ngài đang duy trì chúng ta. Ngài duy trì 

tất cả. Ngài giữ cho muôn vật đứng vững. Ngài là tác giả của cõi thọ tạo từ 

đầu đến cuối. Chúng ta được dựng nên bởi Đấng Christ. Ngài là hình ảnh 

của Đức Chúa Trời, tác giả của cõi thọ tạo. Ngài là đầu Hội thánh. Câu 18 

Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là 

ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi 

vật, Ngài đứng đầu hàng. Chúng ta đã nói về thể nào chúng ta là thân thể 
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của Đấng Christ và Ngài là đầu, nghĩa là Ngài là Đấng tể trị, không chỉ trên 

muôn vật, mà còn tể trị trên hội thánh. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa 

Trời, tác giả của cõi thọ tạo, đầu của hội thánh và Ngài là Đấng Cứu Thế. 

Hãy xem trong câu 19 và 20: 19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng 

khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài 

trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất 

trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. 

Đấng Christ không chỉ dựng nên muôn vật, Ngài còn là phương cách duy 

nhất để muôn vật từng được tạo dựng được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, 

nhờ huyết Ngài đổ ra nơi thập tự giá. Ngài là Đấng Cứu Thế của thế gian, 

của muôn vật. Đó chính là hình ảnh của Đấng Christ trong Cô-lô-se đoạn 1. 

Và nếu Đấng đó ở gần bên quý vị, thì đời sống quý vị chắc chắn sẽ được 

biến đổi hoàn toàn.  

 

Dầu vậy vẻ đẹp của Cô-lô-se 1:27 là Đấng Christ không chỉ ở gần bên đời 

sống chúng ta, Ngài sống TRONG chúng ta. Hãy suy gẫm về điều đó. Hình 

ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, tác giả của tạo hóa, đầu của hội thánh, và 

Đấng Cứu Thế, ngự TRONG quý vị, những Cơ đốc nhân. Ngài sống trong 

quý vị, Ngài ngự bên trong quý vị. Đấng Christ ngự trong quý vị. Ở đây 

Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy thế nào là một đời sống có Chúa 

ngự bên trong. Đời sống Cơ đốc nhân là đời sống được ban năng quyền. 

Đừng để lẽ thật này trôi qua đời sống quý vị. Ngay nơi quý vị đang ngồi 

đây, Đấng Christ này, nếu quý vị đã tin cậy để Ngài cứu mình khỏi tội lỗi, 

đang ngự trong quý vị. Ngài đã chọn đời sống quý vị làm nhà. Đó là một lẽ 

thật lớn lao. Đời sống Cơ đốc nhân là đời sống được ban năng quyền. Điều 

đó có tác động gì đến chúng ta? Chúa sống trong chúng ta có ý nghĩa gì?  
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Đời sống Cơ đốc nhân là đời sống được ban năng quyền và thứ nhì là được 

biến đổi. Chính Đấng Christ sống TRONG QUÝ Vị.  

 

 

Hình ảnh Phao-lô đưa ra cho chúng ta trong câu 26 và 27 là một sự mầu 

nhiệm. Một sự mầu nhiệm đã bị giấu kín. Đó không phải là sự mầu nhiệm 

Đức Chúa Trời cố giấu nhưng rồi bị lộ ra, mà là sự mầu nhiệm được chờ 

đợi đến đúng thời điểm rồi mới bày tỏ. Có một hình ảnh về Đức Chúa Trời 

mà các vị anh hùng đức tin trong Cựu Ước kinh nghiệm khác với những gì 

chúng ta thấy trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 27. Đây là một lẽ thật tuyệt vời từ 

Kinh Thánh, cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì đã 

từng được thấy cho tới lúc này. Sự mầu nhiệm đó đã được bày tỏ, đó là 

Đấng Christ sống TRONG chúng ta. Hãy cùng tôi suy gẫm về điều này. 

Quý vị hãy đi qua hành trình Cựu Ước và nhìn vào mối liên hệ giữa Đức 

Chúa Trời với dân sự Ngài. Hết lần này đến lần khác lẽ thật được nhấn 

mạnh là Đức Chúa Trời ở CÙNG dân sự. Sáng Thế Ký đoạn 12, đoạn 15, 

Ta ở CÙNG ngươi Áp-ra-ham. Sáng Thế Ký 26, Ta ở CÙNG ngươi Y-sác. 

Sáng Thế Ký 28, Gia-cốp Ta ở CÙNG ngươi. Sáng Thế Ký 39, bốn lần 

khác nhau, Đức Chúa Trời ở CÙNG Giô-sép. Trong Xuất Ê-díp-tô ký, khi 

Môi-se hỏi làm sao con có thể nói chuyện với Pha-ra-ôn? Đức Chúa Trời 

phán Ta sẽ ở CÙNG ngươi Môi-se. Rồi ông chuyển giao vai trò lãnh đạo 

cho Giô-suê. Như ta đã ở CÙNG Môi-se, ta cũng sẽ ở CÙNG ngươi. Ta sẽ 

không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hai lần trong Giô-suê đoạn 1 câu 1 

đến câu 9. Ta ở CÙNG ngươi. Đừng quên. Ta ở CÙNG ngươi. Ngài phán 

với Ghê-đê-ôn. Hãy đi đánh dân Ma-đi-an. Ta ở CÙNG ngươi. Đừng quên 

điều đó. Đa-vít, ta ở CÙNG ngươi. Sa-lô-môn, cũng như với Đa-vít, ta sẽ ở 

CÙNG ngươi. Qua các tiên tri, hết lần này đến lần khác, Ê-sai và Giê-rê-mi 
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không hề sợ hãi. Tại sao? Vì Ta ở CÙNG ngươi. Chớ sợ hãi. Tại sao? Vì 

Ta ở CÙNG ngươi. Đó là lẽ thật xuyên suốt Cựu Ước. Đức Chúa Trời ở 

CÙNG dân sự. Đức Chúa Trời ngự CÙNG dân sự trong Đền Thờ. Vinh 

quang Ngài ngự với dân sự trong Đền Thờ. Dân sự có một khái niệm về 

Đức Chúa Trời ở CÙNG họ. Qua đến Tân Ước, về sự Chúa Giê-xu đến, 

Kinh Thánh chép ‘danh Ngài sẽ được xưng là Em-ma-nu-ên’, nghĩa là gì? 

Đức Chúa Trời ở CÙNG chúng ta. Nhưng rồi chúng ta đến với Giăng đoạn 

13 câu 33 và Ngài phán ‘ta chỉ còn ở CÙNG các ngươi ít lâu nữa thôi’. 

Chuyện gì vậy? Đức Chúa Trời ở CÙNG chúng ta, bây giờ lại sắp lìa khỏi 

chúng ta. Rồi chúng ta đến với Cô-lô-se đoạn 1, với hình ảnh trong Cựu 

Ước lặp đi lặp lại là Đức Chúa Trời ở CÙNG chúng ta, quý vị nhìn thấy 

hình ảnh về một sự mầu nhiệm đã được giấu kín qua các đời các kiếp, 

nhưng giờ đây được bày tỏ ra cho các thánh đồ. Sự mầu nhiệm đó giờ được 

bày tỏ ra CHO QUÝ VỊ. Đức Chúa Trời đã chọn bày tỏ ra cho họ, theo 

nguyên văn là ‘Đức Chúa Trời vui lòng’. Đức Chúa Trời vui lòng khi bày 

tỏ cho dân ngoại sự giàu có của vinh quang Ngài trong sự mầu nhiệm này. 

Không còn là Đức Chúa Trời ở CÙNG nữa, mà là Đấng Christ ở TRONG 

chúng ta. Tôi tin rằng đây là một trong những lẽ thật tuyệt diệu nhất trong 

cả Kinh Thánh. Đấng Christ ở TRONG chính chúng ta. Không phải là ở 

trong bất kỳ ai. Ở đây chúng ta đang nói về Dân Ngoại, những người không 

thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta có ở trong mình Đấng 

Christ, hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, tác giả của cõi thọ tạo, đầu hội 

thánh và Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ ngự giữa tấm lòng và đời sống của cả Dân 

Ngoại lẫn người Do Thái. Đó là nơi Ngài sẽ sống. Ngài sống trong chúng 

ta. Hình ảnh ở đây là như vậy. Đấng Christ ở TRONG ANH EM, là sự 

Trông Cậy Về Vinh Hiển. Đây là lẽ thật mà tôi tin rằng nhiều người trong 

chúng ta đã xa rời vì cố sống đời sống Cơ đốc bằng sức riêng. Nhiều người 



Sống Trong Đấng Christ 

 7 

trong chúng ta không nhận ra được sự vĩ đại của lẽ thật này. Tôi tin như 

vậy vì cớ cái cách mà nhiều người trong chúng ta sống đạo. Đấng Christ 

sống trong chúng ta thay đổi mọi điều. Hầu hết chúng ta đều tin rằng Chúa 

Giê-xu chết để tha tội cho chúng ta. Tin như vậy là điều tốt. Ngài thật sự đã 

chết để tha tội cho chúng ta. Nhưng tôi muốn nhắc nhở quý vị là Chúa Giê-

xu không chỉ chết để tha tội cho quý vị. Ngài chết để có thể SỐNG 

TRONG quý vị. Lẽ thật là đây. Chúa Giê-xu chết để Ngài có thể SỐNG 

TRONG quý vị. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của quý vị và 

Ngài sống lại từ phần mộ để có thể sống qua quý vị. Ngài không chỉ là 

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Một lẽ thật trọng đại là Ngài cứu chúng ta 

khỏi tội lỗi, nhưng không phải chỉ có chừng đó. Ngài không chỉ là Cứu 

Chúa của chúng ta. Thưa quý vị, Ngài chính là CUỘC SỐNG CỦA 

CHÚNG TA. Ngài ở TRONG chúng ta và Ngài chính là CUỘC SỐNG 

CỦA CHÚNG TA. Hãy nhìn xem trong lịch sử, nhiều vị anh hùng đức tin 

mà tôi đã đọc và học, họ đều nói về một thời điểm trong cuộc đời, khi 

không còn là họ sống nữa, mà là Đấng Christ sống TRONG họ. Ian 

Thomas đã từng nói thế này. Ông là một nhà lãnh đạo của Hiệp Hội Thông 

Công Cơ Đốc Trong Trường Đại Học (Inner Varsity Christian Fellowship). 

Ông truyền giáo trong khu vực London và nhiều khu ổ chuột khác. Khi đó 

ông đã là một Cơ đốc nhân được bảy năm và làm đủ thứ công việc vì Chúa. 

Ông nói ‘Tôi đã bị rơi xuống một tình trạng kiệt quệ thuộc linh hoàn toàn 

đến nỗi tôi thấy có tiếp tục nữa cũng chẳng được gì.’ Tôi tin rằng nhiều 

người trong chúng ta hôm nay cũng đang làm đủ thứ trong tình trạng kiệt 

quệ. ‘Rồi một đêm của tháng Mười Một, vào giữa đêm, tôi quỳ gối xuống 

trước mặt Chúa và khóc trong sự tuyệt vọng cùng cực. Tôi nói ‘ôi Chúa ơi, 

con biết rằng mình đã được cứu. Con yêu Chúa Giê-xu Christ. Con tin rằng 

con đã được tái sanh. Vởi cả tấm lòng, con muốn được hầu việc Ngài. Con 
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đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn thất bại.’ Ông nói tiếp ‘và trong đêm đó, một 

sự việc đã diễn ra.’ Phải nói thật là tôi chưa từng nghe môi ai nói với tôi 

những lời tôi nghe thấy hôm đó. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản tập trung tôi 

vào sứ điệp Kinh Thánh rằng Đấng Christ sống trong tôi. Dường như Chúa 

làm rõ với tôi trong đêm đó qua những giọt nước mắt cay đắng. ‘Trong suốt 

bảy năm con đã cố sống cho ta bằng cuộc đời mà ta đã chờ đợi suốt bảy 

năm để sống trong con.’ Quý vị có thấy sự khác biệt không? Ông tiếp ‘sáng 

hôm sau tôi thức dậy với một cuộc đời mới.’ George Muller, quý vị đã có 

lần nghe tôi nhắc về ông ấy rồi đấy, có lần được hỏi ‘đâu là bí mật đằng sau 

tất cả những gì ông đã làm?’ Ông đáp một ngày kia tôi đã chết đi. Chết đi 

mọi ý kiến, suy nghĩ, cảm giác, và ý chí của George Muller. Chết với thế 

gian cùng những sự tán thành và chỉ trích của nó. Chết với cả những lời 

ủng hộ và chê cười của anh em và bạn bè. Kể từ đó tôi đã học chỉ để được 

Đức Chúa Trời chấp nhận.’  

 

Hudson Taylor, tiểu sử của ông toàn là những chuyến truyền giáo tại Trung 

Hoa. Tiểu sử đó được đặt tên là ‘Những Bí Quyết Thuộc Linh Của Hudson 

Taylor’. Bí quyết cho cuộc đời và chức vụ của ông là thời điểm ông nhận ra 

cả cuộc đời mình phải nhờ cậy vào sự giàu có không thể dò của Đấng 

Christ, sự giàu có vô tận của Đấng Christ. Chính Đấng Christ ở trong ông. 

Tôi đã tê cứng cả người khi nhận ra rằng mọi điều tôi đã làm không phải 

bởi ý riêng của mình, mà bởi Đấng Christ sống TRONG tôi. Ngài đang 

sống qua cuộc đời tôi. Hình ảnh ở đây là như vậy. Chúa Giê-xu Christ đã 

chết cho chúng ta để Ngài có thể sống TRONG chúng ta. Bây giờ tôi muốn 

cho quý vị thấy tại sao, và thể nào mà tôi tin rằng nhiều người trong chúng 

ta đã bỏ sót bài học này. Tôi dựa trên Cô-lô-se 1:27 rằng sự biến đổi thuộc 

linh thật diễn ra từ bên trong. Từ trong ra ngoài. Tôi muốn quý vị nhìn vào 
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phần bài học. Quý vị thấy có một biểu đồ hình tròn không? Tôi muốn quý 

vị nhìn vào phần trung tâm, đó là hình ảnh Đấng Christ ở TRONG quý vị. 

Từ đó có nhiều vòng tròng đồng tâm khác lớn hơn. Một số đã được điền 

vào, một số thì chưa. Tôi muốn quý vị suy nghĩ về việc Đấng Christ tác 

động đến TÂM TRÍ quý vị như thế nào. Vòng tròn tiếp theo là những tác 

động của Ngài đến CẢM XÚC của quý vị. Tất nhiên là cảm xúc thì bị tác 

động bởi suy nghĩ. Điều chúng ta suy nghĩ tác động đến điều chúng ta cảm 

nhận. Tiếp theo, THÂN THỂ chúng ta chịu tác động bởi tâm trí và cảm 

xúc. Ý CHÍ của chúng ta, trong vòng tròn tiếp theo, chịu tác động bởi tất cả 

những điều trước đó. Điều chúng ta làm, hành động chúng ta chọn, luôn 

luôn dựa trên những gì chúng ta TIN. Đó là một lẽ thật nền tảng. Chúng ta 

luôn luôn sống theo điều mình TIN. Đời sống chúng ta luôn luôn tương 

ứng với niềm tin của mình. Quý vị có thể nói có nhiều điều tôi tin lại không 

xảy ra cho cuộc đời của mình. Có thể nói rằng như vậy là quý vị không tin 

vào những điều đó. Bởi vì chúng ta luôn luôn sống theo những gì chúng ta 

tin. Ý CHÍ tác động đến cách chúng ta quan hệ với mọi người, những mối 

quan hệ của chúng ta. Và cuối cùng, vòng tròn ngoài cùng là MỤC VỤ, 

đây có thể xem như là mục đích sống của chúng ta, MỤC VỤ mà chúng ta 

thực hiện. Bây giờ như thế này, khi nhìn vào tất cả các vòng tròn, những 

tác động lên tâm trí, cảm xúc, thân thể, ý chí, các mối quan hệ, và cuối 

cùng là mục vụ hay mục đích sống của chúng ta, khi suy nghĩ về Cơ đốc 

giáo, quý vị thấy mình tập trung vào điều nào nhiều nhất? Chúng ta tập 

trung hầu hết năng lượng cho vòng tròn ngoài cùng. Kế đến, chúng ta lưu 

tâm đến những mối quan hệ, làm sao để trở nên một người chồng hoặc một 

người vợ tốt hơn. Tôi cần phải đầu tư nhiều hơn cho hôn nhân của mình, 

cho việc nuôi dạy con cái. Tôi suy nghĩ về các buổi hẹn hò. Tôi cần cải 

thiện quan hệ với bạn bè. Chúng ta nghĩ đến đủ mọi điều mà một Cơ đốc 
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nhân cần làm. Phải có thì giờ tĩnh nguyện. Phải có thì giờ cầu nguyện và 

đọc Lời Chúa. Phải làm điều này điều kia. Rồi chúng ta nghĩ làm sao tôi có 

thể sắp xếp tất cả những điều cần làm đó vào những công việc mà tôi đang 

phải làm hàng ngày? Tôi phải làm sao? Làm sao để rèn luyện được những 

thói quen đó? Rồi chúng ta nghĩ đến việc mình phải sống thánh khiết, tôi 

phải làm gì để sống thánh khiết? Có vô số tội lỗi khác nhau mà chúng ta 

phải cố gắng đấu tranh. Tôi phải làm sao để thắng được tội lỗi này, thắng 

được tội lỗi kia. Thế giới có quá nhiều điều cứ liên tục tác động đến tâm trí 

chúng ta, làm sao chúng ta có thể giữ được tâm trí của Đấng Christ? Vì vậy 

điều chúng ta làm là cứ cố gắng giữ cho mọi việc được tốt đẹp. Cố gắng 

giữ cho mọi việc diễn ra theo đúng như những lẽ thật mà chúng ta học được 

trong Kinh Thánh. Cố gắng sống đời sống Cơ đốc. Điều chúng ta làm là cứ 

đến các lớp học Kinh Thánh, các buổi thờ phượng để nói về thể nào chúng 

ta cần phải sống tốt hơn và rồi trở về cố gắng thực hành những điều đã học 

hỏi được. Đôi khi chúng ta quá chú tâm vào thực hành những điều đó.Vấn 

đề là chỉ khoảng hai tuần sau thôi, chúng ta đã thấy có những bài học thực 

hành khác quan trọng hơn và lại tiếp tục theo đuổi chúng. Thế là chúng ta 

cứ mải mê lao theo những vòng tròn bên ngoài, dẫn đến kết quả là chúng ta 

nản chí, thất vọng và thất bại trong đời sống Cơ đốc. Tôi tin là phải có lý 

do cho điều đó. Lý do là như thế này. Đời sống Cơ đốc là bất khả thi. 

Chúng ta không thể tự mình sống đúng như vậy được. Chúng ta không thể 

sắp xếp mọi việc nầy trong đời sống mình một cách đúng đắn được vì nó đã 

được hoạch định như thế rồi. Đời sống Cơ đốc vốn là sự phản chiếu Đấng 

Christ khi Ngài sống bên TRONG chúng ta. Ngài là Đấng duy nhất có thể 

sống được đời sống Cơ đốc. Và vẻ đẹp ở đây là, Ngài ở trong chúng ta để 

khiến điều đó trở nên khả thi. Chúng ta phải cẩn thận về điều này. Hãy lắng 

nghe Ian Thomas. Khi đọc những lời này, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. 
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‘Hãy cẩn thận, nếu không dù có là một Cơ đốc nhân quý vị vẫn có thể bị 

ngã vào bẫy của Sa-tan. Có thể quý vị đã biết và đến với Chúa Giê-xu 

Christ, thật lòng nhận Ngài làm Đấng Cứu Chuộc. Nhưng nếu quý vị không 

bước vào sự mầu nhiệm của nếp sống tin kính và để cho Đức Chúa Trời 

sống TRONG quý vị, để bày tỏ hình ảnh của chính Ngài.’ Hãy nghe tiếp: 

‘thì quý vị sẽ tìm cách để trở nên thánh khiết bằng cách cố tuân theo những 

luật lệ, quy tắc và các lối ứng xử theo mẫu mực của cộng đồng Cơ đốc mà 

quý vị đã chọn lựa, và hy vọng mình được chấp nhận. Bằng cách đó quý vị 

sẽ duy trì thói quen thực hành lối sống tôn giáo bằng năng lực của xác thịt 

giống như người chưa tin Chúa. Và vì vậy mà trong khi cố theo đuổi sự 

công chính thì lại vô tình mắc tội thờ hình tượng vì xem trọng Cơ đốc giáo 

hơn cả Đấng Christ.’ Thật là một bài học thấm thía. Những người thờ hình 

tượng. Có rất nhiều người trong hội thánh ngã vào chiếc bẫy này. Sự thờ 

hình tượng. Tôn cao Cơ đốc giáo hơn tôn cao Đấng Christ. Vì vậy hôm nay 

tôi thúc giục quý vị hãy ngừng cố gắng sống đời sống Cơ đốc. Hãy ngừng 

lại và để cho lòng quý vị thấm sâu lẽ thật to lớn này. “Đấng Christ, hình 

ảnh của Đức Chúa Trời, tác giả của cõi thọ tạo, đầu hội thánh, và là Đấng 

Cứu Thế giàu có vô cùng.” Hãy để Đấng Christ sống TRONG QUÝ Vị. 

Hãy để ánh sáng Ngài lan tỏa từ quý vị, để quý vị không còn cố tự sức 

mình sống đời sống Cơ đốc, mà để Ngài làm thay điều đó. Việc Đấng 

Christ ở trong quý vị chi phối mọi điều đó. 

Quý vị đã có trong tài liệu rồi đấy. Hãy lắng nghe điều này, Chúa Giê-xu 

không muốn cải thiện quý vị. Ngài muốn biến đổi  quý vị. Hai điều này rất 

khác nhau. Nó khiến chúng ta được tự do hoàn toàn. Chúng ta có thể ngưng 

đọc những cuốn sách trợ giúp bản thân được rồi, thậm chí là cả những cuốn 

sách Cơ đốc về trợ giúp bản thân. Vì dù cho có làm theo những điều quý vị 

đọc được, chúng ta cũng sẽ chỉ có một đời sống Cơ đốc dựa trên những luật 
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lệ, quy tắc, và nguyên tắc. Hãy thôi nghĩ rằng chỉ cần làm được tất cả 

những điều đó, thì mọi việc sẽ ổn. Không hề như vậy đâu. Đó chỉ là lời nói 

dối từ kẻ thù. Chỉ một mình Đấng Christ mới có thể làm thỏa mãn. Chỉ một 

mình Đấng Christ mới có thể lấp đầy. Chỉ một mình Đấng Christ mới có 

thể biến đổi tâm trí, cảm xúc, thân thể, và ý chí chúng ta để tôn cao và dâng 

vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy để Ngài làm công việc của mình, 

biến đổi quý vị. Ngài không chết để ban cho chúng ta một lối sống đạo đức 

mới. Ngài đã chết để ban cho chúng ta sự sống TRONG NGÀI. Và hai điều 

này rất khác nhau. Cơ đốc giáo không gì khác hơn là toát ra sự sống của 

Đấng Christ ở trong lòng. Đấng Christ ngự bên trong biến đổi tâm trí quý 

vị. Đấng Christ biến đổi cảm xúc để khiến quý vị cảm nhận được những gì 

Ngài cảm nhận. Điều gì sẽ xảy ra khi Đấng Christ trở thành suối nguồn để 

cảm xúc của chúng ta tuôn chảy? Đấng Christ biến đổi  thân thể để chúng 

ta không còn sống theo những luật lệ nói rằng thế này là tinh sạch, thế kia 

là thánh khiết, nhưng để Ngài bày tỏ sự thánh khiết của chính mình. Đấng 

thánh nên thánh trong chúng ta. Trong ý chí, chúng ta bắt đầu suy nghĩ và 

Rô-ma 12:2 trở thành hiện thực. Chúng ta được biến đổi theo ý muốn Ngài. 

Giờ đây chúng ta biết, đồng thuận, và thích thú về ý muốn của Chúa. Từ đó 

cách chúng ta quan hệ với những người khác cũng được ảnh hưởng tích 

cực hơn. Tôi biết có những cuộc hôn nhân đang phải đấu tranh, những gia 

đình đang phải đấu tranh. Đấng Christ là hy vọng của chúng ta. Ngài là hy 

vọng duy nhất. Đấng Christ ở TRONG CHÚNG TA. Vậy hãy nhìn xem 

Đấng Christ và nương trên sự giàu có của Ngài. Ngài tác động đến chúng ta 

từ trong ra ngoài. Đời sống được biến đổi.  

Điều này đưa chúng ta đến lẽ thật thứ nhì. Đấng Christ ở TRONG, không 

chỉ ở CÙNG, Ngài ở TRONG CHÚNG TA. Đời sống được trao đổi. Đời 

sống được ban năng quyền, đời sống được biến đổi và đời sống được 
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trao đổi. Bây giờ tôi muốn quý vị nhìn kỹ vào các hình tròn ở trang trước. 

Và bây giờ xin quý vị xem hai chọn lựa liên quan đến phần trọng tâm của 

biểu đồ hình tròn trên. Có hai chọn lựa : Bên trái quý vị thấy có một 

khoảng trống. Hãy viết chữ ‘tội lỗi’. Bản tính tội lỗi, đó là một chọn lựa. 

Tất cả chúng ta đều sinh ra như vậy. Tất cả chúng ta đều sinh ra với bản 

tính tội lỗi đó. Chúng ta không chỉ phạm tội, mà bản chất chúng ta là tội 

lỗi. Một bản tính chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ về những điều 

thuộc về thế gian. Một bản tính hướng ra xa Đức Chúa Trời. Đó là bản tính 

tội lỗi chúng ta thừa hưởng từ A-đam. Nhờ A-đam và Ê-va chúng ta mới có 

bản tính đó, nhưng đó là bản tính chúng ta đã thừa hưởng.  Chúng ta thảy 

đều có một bản tính tội lỗi. Mọi người đều có bản tính đó. Bản tính tội lỗi 

đó thật rõ ràng trong đời sống mỗi chúng ta. Và do đó, dù cho chúng ta có 

cố gắng làm tốt ở những vòng tròn bên ngoài như thế nào, chúng ta vẫn có 

một nan đề căn nguyên trong cốt lõi gọi là bản tính tội lỗi. Đây là một nan 

đề khổng lồ. Hãy tin tôi. Đây là một nan đề khổng lồ. Tôi tin rằng nhiều 

người trong chúng ta có thể làm rất tốt ở những vòng tròn ngoài, sống một 

đời sống Cơ đốc, lập gia đình với một Cơ đốc nhân khác, hướng dẫn một 

nhóm nhỏ, có một mục vụ gì đó, nhóm thờ phượng đều đặn và làm nhiều 

việc khác nữa, nhưng trong bản chất họ chưa bao giờ được thay đổi. Tôi tin 

rằng chúng ta có thể làm nhiều việc tốt mà một Cơ đốc nhân cần phải làm 

nhưng vẫn chưa sống đúng ý nghĩa được Đấng Christ biến đổi bản chất của 

mình. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy 

Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân 

danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép 

lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta 

chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!  
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Chúng ta phải cảnh giác về điều này. Thậm chí ngay cả những việc làm tin 

kính của chúng ta cũng có thể bắt rễ từ bản tính tội lỗi. Nhưng thật may, đó 

không phải là chọn lựa duy nhất. Chúa Giê-xu đã trao đổi sự sống Ngài cho 

chúng ta. Như vậy chúng ta có bản tính tội lỗi bên trái, và bản tính thuộc 

linh ở bên phải. Chúa Giê-xu đã trao đổi sự sống Ngài cho chúng ta. Đây 

chính là vẻ đẹp của những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Đừng 

quên điều đó. Ngài đã mang lấy bản tính tội lỗi của chúng ta và đóng đinh 

nó. Rồi Ngài đặt Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bản tính thuộc linh vào 

bên trong chúng ta. Đấng Christ ở trong chúng ta. Đây là một sự thay đổi 

sự sống hoàn toàn. Chúa Giê-xu đã mang lấy mọi ngóc ngách của bản tính 

tội lỗi chúng ta, những gì chết chóc nhất. Đổi lại, Ngài đặt Thánh Linh vào 

trong chúng ta, bản tính thuộc linh. Đây chính là điều Phao-lô đang nói 

đến. Mời quý vị lật ngược lại về phía tay trái và mở ra Ga-la-ti đoạn 5. Tôi 

muốn cho quý vị thấy điều này. Ga-la-ti đoạn 5 câu 16. Phân đoạn này nói 

về những tác động qua lại giữa bản tính tội lỗi và bản tính thuộc linh, xác 

thịt và Thánh Linh. Ga-la-ti đoạn 5 câu 16 chép như sau: 16Vậy tôi nói 

rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa 

muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những 

điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của 

xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều 

mình muốn làm. 18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, 

thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Sau đó Phao-lô liệt kê cho chúng ta một số 

việc làm của bản tính tội lỗi trong câu 19 đến 21, và rồi những trái của 

Thánh Linh trong câu 22 đến câu 24, chép rằng: 24 Vả, những kẻ thuộc về 

Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục 

mình trên thập tư giá rồi.  19Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng 

lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, 
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thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 

ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói 

trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì 

không được hưởng nước Đức Chúa Trời. 22 Nhưng trái của Thánh 

Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, 

hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 Không có luật pháp nào cấm 

các sự đó. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước 

theo Thánh Linh vậy. Đây là Tin Lành. Phao-lô đang nói với hội thánh 

Ga-la-ti rằng họ đã được ban cho Thánh Linh, vậy mà vẫn đang sống như 

thể đang làm nô lệ cho bản tính tội lỗi. Ông nói ‘anh em đã được giải cứu 

khỏi điều đó.’ Chúng ta không còn sống theo bản tính tội lỗi nữa, mà bước 

theo Thánh Linh. Bây giờ Thánh Linh đang sống trong quý vị. Thưa quý vị, 

có một từ dành cho chúng ta hôm nay. Đó là một từ ngữ đẹp đẽ. Suốt một 

thời gian dài hội thánh của Chúa Giê-xu Christ, nơi Đấng Christ ngự, trông 

như đang sống theo bản tính tội lỗi vậy. Và vẻ đẹp của Ga-la-ti đoạn 5 cũng 

như Cô-lô-se đoạn 1 câu 27, thưa quý vị, là khi chúng ta tin cậy nơi Đấng 

Christ, thì bản tính tội lỗi của chúng ta đã bị đóng đinh. Nó bị vô hiệu hóa, 

tước hết sức mạnh. Và chúng ta không còn ở dưới ách của tội lỗi nữa. 

Không một ai đã tin Chúa trong căn phòng này ở dưới ách của tội lỗi nữa. 

Quý vị biết tại sao không? Bởi vì Chúa Giê-xu Christ không ở dưới ách của 

tội lỗi, và Ngài đang sống trong quý vị. Vì vậy, chúng ta không còn phải 

sống như một nô lệ của tội lỗi nữa. Chúa Giê-xu Christ đã chinh phục và 

tiêu diệt nó rồi. Đời sống Cơ đốc không phải là những nỗ lực cá nhân để cố 

tiêu diệt tội lỗi và những cảm xúc mà chúng ta phải tranh đấu. Chúa Giê-xu 

Christ đã lo liệu việc đó rồi. Hãy sống cuộc đời mà Chúa Giê-xu đã trả giá 

để ban cho chúng ta. Như vậy chúng ta đã được giải thoát khỏi bản tính tội 

lỗi rồi. Ngài đã trao đổi cho chúng ta, đặt thần Ngài vào trong chúng ta. 
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Đấng Christ ở trong chúng ta. Chúa Giê-xu đã trao đổi sự sống Ngài cho 

chúng ta. Trong Ga-la-ti 2:20 Phao-lô nói gì? Tôi đã bị đóng đinh vào 

thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, 

nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ. 

Bản tính tội lỗi đã bị loại bỏ. Đấng Christ sống trong tôi, giờ đây tôi sống 

bởi đức tin nơi Ngài, là Đấng đã yêu và phó chính mình Ngài vì tôi. Ngài 

đã mang lấy bản tính tội lỗi của chúng ta và đóng đinh nó vào thập tự giá. 

Chúng ta không còn mang ách nô lệ nữa vì Đấng Christ sống trong chúng 

ta và Ngài đã biến đổi bản tính của chúng ta. Vậy tại sao Ngài lại làm điều 

đó? Tại sao Chúa Giê-xu Christ lại trao đổi sự sống Ngài cho chúng ta? 

Chúa làm như vậy để hoàn thành sứ mệnh của Ngài qua chúng ta. Như thế 

này. Đấng Christ sống trong chúng ta có ý nghĩa giống như Ngài nhập thể 

một lần nữa vậy. Tất nhiên có khác một chút, là chúng ta không vừa hoàn 

toàn là Đức Chúa Trời vừa hoàn toàn là con người, nhưng sự nhập thể ở 

đây là ‘Lời Ngài trở nên xác thịt.’ Đức Chúa Trời, Ngôi Lời trở nên xác thịt 

trong Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu về trời, sự mầu nhiệm được bày tỏ ra 

rằng Ngài sẽ sống trong mỗi chúng ta, và Lời Ngài trở nên xác thịt trong 

mỗi chúng ta. Như vậy khi sống trong chúng ta, Chúa bày tỏ chính Ngài và 

sự vinh hiển Ngài qua chúng ta. Đó chính là vẻ đẹp của Đấng Christ sống 

trong chúng ta. Vậy Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho thế gian như thế 

nào? Không phải bằng cách ngự trong Đền Thờ. Chúa bày tỏ chính mình 

Ngài cho thế gian bằng cách ngự trong chúng ta, là dân sự của Ngài. Chúng 

ta phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ cho những người xung quanh. Và 

Đấng Christ ngự trong chúng ta.  Chúng ta cho những người khác thấy hình 

ảnh của Đấng Christ ở trong mình. Hình ảnh đó là như thế. Tôi xin cho quý 

vị một ví dụ như thế này. Hãy xem lại trong câu 24, Phao-lô đang nói về 

điều gì? Trong cả phân đoạn này, Phao-lô nói về chức vụ của mình. Ông 
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nói trong câu 24 (Cô-lô-se 1:24) Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ 

sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác 

thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi 

muốn quý vị cùng suy gẫm về điều này. Phao-lô nói ông chịu hết các điều 

còn lại trong sự thương khó của Chúa Giê-xu Christ. Như vậy nghĩa là sao? 

Các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài, vậy sự thương khó của 

Chúa Giê-xu Christ là chưa đủ sao? Hiển nhiên là đã đủ rồi. Hình ảnh 

Phao-lô vẽ ra ở cuối câu 20 là Chúa đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta qua 

huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá. Sự thương khó của Ngài là quá đủ. 

Nhưng điều mà Phao-lô muốn nói với chúng ta ở đây là như thế này. Chúa 

Giê-xu Christ đã chịu khổ và chết trên thập tự giá để Ngài có thể sống trong 

chúng ta. Ngài chết vì tội lỗi chúng ta để sống trong chúng ta. Nhưng vấn 

đề là Phao-lô đang viết thư tín này khi ông đang bị cầm tù ở Rô-ma, trong 

khi ông biết mình phải đến Tây Ban Nha vì chưa có ai ở đó biết về sự mầu 

nhiệm. Họ chưa biết là Đấng Christ đã chết cho mình, chưa nghe về điều 

đó. Vì vậy ông muốn đến đó. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin lành ở 

nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra. Rô-ma 15:20. Ông 

muốn được đến đó vì sự mầu nhiệm cần được bày tỏ ra tại đó. Vậy bây giờ 

phải làm sao để sự mầu nhiệm được tỏ ra cho họ? Phao-lô nói ‘sự mầu 

nhiệm đó sẽ được bày tỏ ra khi tôi chịu lấy các điều còn lại trong sự thương 

khó của Đấng Christ.’ Đấng Christ đã trả giá cho tội lỗi của họ. Họ cần 

được biết và nhìn thấy điều đó trong tôi. Chính vì vậy mà trong các thư tín 

của mình Phao-lô đều nói về sự ông chịu khổ. Ông muốn kinh nghiệm sự 

thông công trong việc chia xẻ sự thương khó của Chúa Giê-xu Christ. Tại 

sao? Vì khi chịu khổ để phúc âm được rao báo, thế gian sẽ nhìn thấy trong 

ông cách rõ ràng Đấng Christ của thập tự giá. Hãy ghi nhớ điều này. Khi 

ông hy sinh sự sống mình để Đấng Christ được biết đến qua ông, thế gian 
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sẽ thấy được hình ảnh của Đấng Christ trong sự hy sinh của ông, thấy được 

Đấng Christ của thập tự giá. Nguyên tắc là như thế này. Đấng Christ đã 

chịu thương khó để hoàn tất sự cứu rỗi. Chúng ta chịu khổ để loan truyền 

sự cứu rỗi. Đấng Christ muốn tình yêu và sự hy sinh của Ngài được cả thế 

giới biết đến. Bằng cách nào? Thông qua tình yêu hy sinh của con dân 

Ngài, là những người có Ngài ngự trong đời sống. Joseph Soane là một 

mục sự người Ru-ma-ni đã chịu vô số bắt bớ. Ông đã nói rất hay như sau 

‘thập tự giá của Đấng Christ là điều kiện để khiến chúng ta công chính 

trước mặt Đức Chúa Trời. Còn thập tự giá của chúng ta là để rao truyền về 

sự xưng công chính đó. Nói cách khác, chúng ta mang lấy thập tự giá mình 

vì muốn cho thế giới thấy một Đấng Cứu Thế đã chết để họ được thấy tình 

yêu của Ngài. Điều này thật khó khi thế giới có hàng tỷ người, và rất nhiều 

người trong số họ ở những vùng rất khó tiếp cận. Nhiều người trong số họ 

ở những nơi không chấp nhận phúc âm. Cho nên câu hỏi chúng ta phải đặt 

ra là ‘Chúng ta có sẵn lòng mang lấy thập tự giá của Đấng Christ để họ 

được kinh nghiệm Đấng Christ trên thập tự giá hay không?’  

 

Thưa hội thánh, đây là một câu hỏi to lớn. Chúng ta có sẵn lòng mang lấy 

thập tự giá của Đấng Christ để mọi người được kinh nghiệm Đấng Christ 

trên thập tự giá không? Tại Trung Đông, một phần thế giới có đa phần dân 

số, có thể nói là hầu hết dân số không hề có mối liên hệ với Đấng Christ và 

không hề biết gì về sự mầu nhiệm của Ngài. Có rất nhiều vùng ở Trung 

Đông không muốn biết về sự mầu nhiệm đó. Vậy nhưng vẫn có những Cơ 

đốc nhân ở Trung Đông vẫn đang hy sinh sự sống họ theo nghĩa đen, để 

tình yêu, lòng thương xót, và ân điển của Chúa Giê-xu Christ được biết 

đến. Đấng Christ ở trong họ và Đấng Christ cũng ở trong chúng ta. Câu hỏi 

cho họ và cho chúng ta giống nhau, đó là ‘chúng ta có sẵn lòng hy sinh sự 
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sống mình để mọi người được biết về tình yêu của Đấng Christ không?’ 

Bởi vì, đừng quên rằng, bởi hy sinh sự sống chúng ta, mà mọi người sẽ 

thấy được bức tranh rõ ràng nhất về tình yêu của Chúa Giê-xu Christ trên 

thập tự giá. Và khi chúng ta bày tỏ ra tình yêu đó, họ sẽ biết đến hy vọng về 

sự vinh hiển. Đấng Christ ở trong họ. Đấng Christ dành cho họ. Hình ảnh ở 

đây là như vậy. Chúa Giê-xu đã trao đổi sự sống Ngài với chúng ta để làm 

trọn sứ mệnh của Ngài qua chúng ta. Điều này dẫn chúng ta đến hình ảnh 

của sự trông cậy. 

 

Đời sống Cơ-đốc là đời sống được ban năng quyền, được biến đổi, và 

được trao đổi. Đó cũng là đời sống được an ninh.Đời sống an ninh. Tôi 

rất thích hình ảnh này, SỰ TRÔNG CẬY. Đây không phải là một giấc mơ 

hay một mơ ước. Đây là điều chắc chắn. SỰ TRÔNG CẬY, sự vinh hiển 

chắc chắn đang chờ đợi chúng ta. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn khi nhìn vào hình 

ảnh này. Nhiều năm trước, tôi ngồi lắng nghe một bài giảng từ CD của một 

Đại Hội Phục Hưng, có một mục sư cũng giảng về phân đoạn Kinh Thánh 

này và đã dùng một hình ảnh minh họa rất thú vị. Để hiểu được hình ảnh 

Đấng Christ ở trong chúng ta, quý vị hãy cùng suy nghĩ về hình ảnh này 

với tôi nhé. Tôi muốn quý vị hình dung ra một cái công-ta-nơ. Hãy tưởng 

tượng công-ta-nơ đó chính là QUÝ VỊ. Đó là cuộc đời quý vị. Tôi vẽ ra đây 

nhé, đây là cái công-ta-nơ, rồi tôi viết QUÝ VỊ lên đó. Nào bây giờ, QUÝ 

VỊ được sinh ra với một bản tính tội lỗi, thiếu vắng Thánh Linh. Nhưng khi 

QUÝ VỊ tin Chúa Giê-xu để được cứu khỏi tội lỗi, tôi đưa hình ảnh Đấng 

Christ vào nhé. Đấng Christ sẽ ở trong công-ta-nơ này và sống trong QUÝ 

VỊ. Bây giờ tôi sẽ xóa chữ QUÝ VỊ đi và viết vào là ... ‘Đấng Christ trong 

QUÝ VỊ’. Đúng chưa nào? Như vậy là Đấng Christ sống trong QUÝ VỊ và 

Ngài không lìa bỏ QUÝ VỊ. Ê-phê-sô 1:13 và 14. Ngài đã đóng ấn QUÝ VỊ 
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bằng Đức Thánh Linh. Đảm bảo sự cứu rỗi cho quý vị. Như vậy khi có 

‘Đấng Christ trong QUÝ VỊ’, Ngài sẽ không ra khỏi cho đến đời đời. Ngài 

ở trong QUÝ VỊ. Ấn đã đóng chặt và chắc chắn, sẽ không bị bung ra. 

Nhưng vẻ đẹp ở đây là trong câu 28. (Cô-lô-se 1:28) Ấy là Ngài mà chúng 

tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi 

người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra 

trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây Phao-lô cho chúng ta hình ảnh phổ biến 

hơn về mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ. Không phải là Đấng 

Christ ở trong chúng ta, mà là chúng ta ở trong Đấng Christ. Như vậy là 

chúng ta có một hình ảnh khác ở đây. Hãy viết Đấng Christ lên phía trước 

đây, không chỉ Đấng Christ ở trong chúng ta, mà chúng ta cũng ở trong 

Đấng Christ. Đúng chưa nào? Phao-lô thường xuyên nói về điều này. Vì đã 

bị đóng đinh với Đấng Christ, nên bây giờ tôi ở trong Đấng Christ. Vậy là 

chúng ta thấy chính mình đây rồi. Tôi viết QUÝ VỊ nhé. Như vậy là chúng 

ta có ‘Đấng Christ trong QUÝ VỊ’ và ‘QUÝ VỊ trong Đấng Christ’. Đây là 

một hình ảnh chắc chắn. Nhưng còn hơn như vậy nữa. Hãy xem trong Cô-

lô-se đoạn 3. Cô-lô-se đoạn 3 câu 3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã 

giấu với Đấng Christ trong ai? Thật tuyệt vời, trong Đức Chúa Trời. Tôi 

đưa Đức Chúa Trời vào hình ảnh này nhé. Tôi sẽ viết Đức Chúa Trời lên 

trên nhé, viết là ‘Đấng Christ trong Đức Chúa Trời’. Như vậy bây giờ từ 

chỗ QUÝ VỊ chúng ta có ‘Đấng Christ trong QUÝ VỊ’, ‘QUÝ VỊ trong 

Đấng Christ’, và ‘Đấng Christ trong Đức Chúa Trời’. Điều này nghĩa là nếu 

kẻ thù muốn làm gì quý vị, thì chúng phải vượt qua được Đức Chúa Trời, 

là điều chúng chưa từng làm được. Chúng phải vượt qua được Đức Chúa 

Cha. Giả sử bằng cách nào đó chúng vượt qua được Đức Chúa Cha, thì 

chúng còn phải đối mặt với Đấng Christ. Đây là điều đã xảy ra rồi, và 

chúng đã thất bại thảm hại. Chúng tưởng đã chiến thắng, nhưng ba ngày 
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sau Đấng Christ đã sống lại, và chúng đã bị đánh bại. Như vậy nếu chúng 

vượt qua được Đức Chúa Trời thì phải đối mặt với Đấng Christ. Rồi sau đó 

mới tới QUÝ VỊ, nhưng vấn đề là, khi đến được với QUÝ VỊ, thì chúng 

còn phải đấu hiệp hai với Đấng Christ nữa, vì Đấng Christ sống trong quý 

vị, là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy đời sống Cơ 

đốc được thiết kế đặc biệt để chúng ta được an ninh hoàn toàn với Đức 

Thánh Linh, Sự hiện diện sống động của Đấng Christ trong quý vị, quý vị ở 

trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong Đức Chúa Cha. Chẳng điều gì 

trong thế giới này có thể xảy ra cho chúng ta ngoại trừ ân điển, lòng thương 

xót, tình yêu, năng quyền, và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đây thật là Tin 

Lành. Quý vị được hoàn toàn an ninh trong Ngài và không có gì phải sợ 

hãi. Chính vì vậy mà Phao-lô nói về sự chịu khổ rằng ‘Tôi sẵn lòng bỏ 

mình đi để họ được biết.’ Ông nói ‘Tôi vui mừng về điều đó’. Sao lại vui 

mừng? Vì không một điều gì có thể xảy ra để xóa đi hình ảnh này, cho đến 

đời đời: Đấng Christ trong QUÝ VỊ, QUÝ VỊ trong Đấng Christ, và Đấng 

Christ trong Đức Chúa Trời. Đây là Tin Lành. Đây là đời sống Cơ đốc. Tôi 

cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước để chúng ta nhận ra hình ảnh 

này. Trông cậy về điều gì? Đấng Christ trong anh em, là sự trông cậy về 

vinh hiển.  

 

Đặc tính cuối cùng về đời sống Cơ đốc mà tôi muốn quý vị thấy là Đời 

sống Trọn vẹn. Đời sống Cơ đốc là đời sống được ban năng quyền, được 

biến đổi, được trao đổi, an ninh, và trọn vẹn. Hãy xem trong Cô-lô-se đoạn 

1 câu 28, chép rằng: 28Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự 

khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi 

người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa 

Trời. Trọn vẹn. Mục tiêu ở đây là sự trọn vẹn. Sự trọn vẹn trong Đấng 
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Christ. Mời quý vị mở lại trong đoạn 3 câu 4, phần chúng ta vừa xem khi 

nãy. Hãy lắng nghe. 4Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ 

hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. 

Đây là sự trông cậy của chúng ta. Khi Đấng Christ sống trong chúng ta, thì 

sẽ đến một ngày kia khi chúng ta được hiện ra với Ngài trong vinh hiển. 

Phi-líp 3:20-21 nói ‘Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống 

như thân thể vinh hiển Ngài’. 1 Giăng đoạn 3 câu 2 thì nói rằng ‘chúng ta 

sẽ giống như Ngài’. Mục đích, đích đến cuối cùng của đời sống Cơ đốc là 

ngày tất cả những người đã tin cậy nơi Đấng Christ, đã nhận Đấng Christ 

sống trong mình, sẽ được trọn vẹn trong Đấng Christ, sẽ không còn tranh 

chiến với tội lỗi, không còn buồn rầu, đau đớn, chúng ta sẽ được trọn vẹn 

trong Ngài với Ngài. Chính vì vậy mà trong Cô-lô-se 1 Ngài được gọi là 

sanh trước hết trong hết thảy anh em. Chúng ta là một phần trong gia đình. 

Hê-bơ-rơ đoạn 2 câu 11 ‘cho nên Ngài không thẹn mà gọi chúng ta là anh 

em’. Chính vì vậy mà Ngài muốn đem nhiều người vào sự vinh hiển. Rô-

ma đoạn 8 câu 28 chép Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích 

cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn 

Ngài đã định. Mục đích của Ngài là gì? 29 Vì những kẻ Ngài đã biết 

trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con 

Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn 

những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, 

thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công 

bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Một ngày kia, thưa quý vị, 

chúng ta sẽ được trọn vẹn trong Ngài, điều đó thật đáng để chúng ta hy sinh 

sự sống mình, theo như ánh sáng của những điều chúng ta đã học biết, rằng 

chúng ta sẽ được đứng trước mặt Đức Chúa Cha cách trọn vẹn trong Chúa 

Giê-xu Christ. Đấng Christ sống trong chúng ta nghĩa là Ngài ở trong 
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chúng ta đến đời đời, đem đến sự đắc thắng, trọn vẹn trong đời sống Cơ 

đốc. Đấng Christ trong quý vị, là sự trông cậy về vinh hiển. Ngài đã ban 

cho chúng ta đời sống được ban năng quyền. Đức Chúa Trời giải phóng 

chúng ta khỏi một quan niệm hẹp hòi về Đấng Christ. Ngài đã biến đổi 

chúng ta từ trong ra ngoài. Ngài đang biến đổi chúng ta ngay khi quý vị 

đang ngồi đây. Theo 2 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 8, Ngài đang biến đổi chúng 

ta ngày càng vinh hiển hơn. (8phương chi chức vụ của Thánh Linh càng 

vinh hiển hơn biết bao!) Ngài khiến cho chúng ta càng giống Đấng Christ 

hơn, từng hồi từng lúc. Ngài đang làm điều đó, chứ không phải chúng ta. 

Chúng ta không biến đổi. Là Ngài biến đổi chúng ta. Ngài không chỉ cải 

thiện, mà biến đổi chúng ta. Ngài đã trao đổi sự sống Ngài cho chúng ta. 

Ngài đã mang lấy bản tính tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đóng đinh bản tính 

đó để quý vị có thể sống trong sự công chính, thánh khiết, sự cứu chuộc, và 

năng quyền của Ngài. Ngài đã trao đổi. Quý vị nhận Thánh Linh làm bản 

tính mình. Ngài giữ quý vị an ninh trong chính Ngài, và không có điều gì 

có thể phương hại đến quý vị trong thế gian này mà không phải vượt qua 

Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Và một ngày kia Ngài 

sẽ khiến quý vị trở nên trọn vẹn. Ngợi khen Đức Chúa Trời về lẽ thật tuyệt 

vời này. Đấng Christ TRONG QUÝ VỊ, là sự trông cậy về vinh hiển.  

 

Xin quý vị cùng cúi đầu xuống với tôi. Đang khi chúng ta nhắm mắt và cúi 

đầu, hãy suy nghĩ về bài học hôm nay, tôi có hai câu hỏi cho mọi người 

trong căn phòng này.  

Câu hỏi thứ nhất: Đấng Christ có sống trong quý vị không? Tôi không hỏi 

quý vị đã làm phép báp-têm hay chưa, hay có phải là một thuộc viên hội 

thánh không. Tôi cũng không hỏi quý vị có đi nhà thờ không, hay quý vị có 

phải là một người lãnh đạo trong hội thánh hay không. Mà tôi hỏi rằng 
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‘Đấng Christ có sống TRONG QUÝ VỊ không?’ Có sự thay đổi triệt để nào 

trong bản tính quý vị khi Đấng Christ đặt Thánh Linh Ngài vào quý vị 

không? Hãy thưa với Chúa ‘Con không có gì để dâng cho Ngài. Chẳng có 

một điểu gì con có thể làm để khiến con công bình trước mặt Đức Chúa 

Trời. Chỉ một mình Đấng Christ mới có thể làm điều đó.’ Quý vị đã tin cậy 

nơi Chúa để Ngài tha thứ mọi tội lỗi quý vị và đến sống trong quý vị chưa? 

Nếu quý vị chưa làm điều đó, nếu Đấng Christ chưa sống trong quý vị, thì 

tôi thúc giục quý vị ngay giờ này hãy thưa với Ngài ‘Con muốn Chúa sống 

trong con. Con có một bản tính tội lỗi cần được Ngài trao đổi để nhận lấy 

bản tính công chính của Ngài. Con tin Ngài có thể làm điều đó, chứ không 

phải bởi bất kỳ một việc làm nào của con. Con tin Ngài làm điều đó bởi ân 

điển Ngài, Ngài ban cho con cách nhưng không.’ Khi quý vị thưa với Chúa 

như vậy, và tin cậy Ngài, thì Kinh Thánh cho biết Đấng Christ đã ngự trong 

quý vị. Ngài đến và sống trong quý vị. Đấng Christ đã sống trong quý vị 

chưa? 

Câu hỏi thứ nhì: Với những người trong quý vị có thể nói cách chắc chắn 

rằng ‘Vâng, Đấng Christ sống trong tôi. Tôi biết Đấng Christ sống trong 

tôi.’ Câu hỏi của tôi là ‘Đấng Christ có phải là sự sống của quý vị không? 

Ngài là Đấng Cứu Thế của quý vị, đã cứu quý vị khỏi tội lỗi mình, nhưng 

Ngài có phải là sự sống của quý vị không? Ngài có đang biến đổi quý vị 

mỗi ngày từ trong ra ngoài không? Và quý vị đã từ bỏ việc tự cố gắng thay 

đổi mình chưa? Quý vị đã thôi cố gắng sống đời sống Cơ đốc bằng sức 

riêng chưa? Quý vị đã xưng ra đó là việc bất khả thi, rằng quý vị không thể 

làm được và cần Chúa làm thay cho quý vị chưa? Đấng Christ có phải là sự 

sống của quý vị không? Nếu quý vị bị lừa dối bởi bản tính tội lỗi, rằng quý 

vị có thể làm được mọi điều bằng sức riêng của mình, thì tôi thúc giục quý 

vị ngay bây giờ hãy thưa với Chúa ‘con muốn Ngài là sự sống của con. 
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Con muốn từ bỏ chính mình và để Chúa sống trong con. Con muốn sống 

đời sống Cơ đốc. Đấng Christ trong con là sự trông cậy về vinh hiển. Nếu 

quý vị cần Đấng Christ sống trong mình hay cần Ngài là sự sống của quý 

vị, thì quý vị chỉ cần thưa với Ngài ‘Chúa ơi, con muốn chết đi bản tính cũ, 

và cần Ngài sống trong con.  

 

Lạy Cha, con cầu xin Cha giải phóng chúng con khỏi một Cơ-đốc giáo thất 

bại. Lạy Cha, con cầu xin Chúa dấy lên một hội chúng biết và kinh nghiệm 

được một đời sống Cơ đốc được ban năng quyền, được biến đổi, được trao 

đổi, được an ninh và trọn vẹn. Con cầu nguyện xin Chúa giải thoát chúng 

con khỏi những luật lệ và quy tắc khiến cho chúng con không kinh nghiệm 

được niềm vui của Chúa trong chúng con là sự trông cậy về vinh hiển. Con 

cầu nguyện xin cho tất cả mọi người đều sẽ tin cậy nơi Ngài. Xin Chúa 

thay đổi hoàn toàn bản tính cũ của chúng con và thay thế bằng Thánh Linh 

Ngài. Và con cầu nguyện xin Chúa dấy lên một hội chúng có thể bày tỏ cho 

thế gian thấy được Đấng Christ sống trong lòng là sự trông cậy về vinh 

hiển là như thế nào. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. 

A-men.   
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Hướng dẫn ghi chú: 

Dr. David Platt • 16 Tháng Chín, 2007 

NHẬN DẠNG MÔN ĐỒ (PHẦN 2): ĐẤNG CHRIST TRONG 

CHÚNG TA 

Cô-lô-se 1:24-29 

Đời Sống Cơ Đốc… 

 

ĐẤNG CHRIST 

Đời sống ______________________.  

- Ngài là ______________________ của Đức Chúa Trời. 

- Ngài là______________________ của cõi thọ tạo. 

- Ngài là______________________ của hội thánh. 

- Ngài là______________________ của thế gian. 

 

TRONG 

Đời sống ______________________. 

-Chúa Giê-xu đã chết ______________________ chúng ta để Ngài có thể 

sống 

______________________ chúng ta. 

- Sự biến đổi thuộc linh thật xảy ra từ ______________________. 

CHRIST 

I 

 

Chúa Giê-xu không muốn ______________________ chúng ta; Ngài muốn 

biến đổi chúng ta. 

-Cơ đốc giáo không gì khác hơn là phản chiếu  
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______________________ Christ. 

CHÚNG TA 

Đời sống ______________________. 

 

 

-Chúa Giê-xu đã trao đổi sự sống Ngài ______________________ chúng 

ta. 

-Để làm trọn sứ mệnh Ngài ______________________ chúng ta. 

• Đấng Christ chịu thương khó để hoàn tất sự cứu rỗi; chúng ta chịu khổ để 

______________________ sự cứu rỗi. 

• Chúng ta có sẵn lòng mang lấy thập tự giá của Đấng Christ để có thể 

______________________ Đấng Christ của thập tự giá? 

 

SỰ TRÔNG CẬY 

Đời sống ______________________. 

-Đấng Christ ở trong ______________________. 

-Chúng ta ở trong ______________________. 

-Đấng Christ ở trong ______________________. 

 

VỀ VINH HIỂN 

Đời sống______________________. 

-Đấng Christ trong chúng ta ______________________ nghĩa là Đấng 

Christ ở trong chúng ta 

______________________. 

 

 

 


