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Ngợi khen Đức Chúa Trời về Phúc âm. Ngợi khen Đức Chúa Trời về thân 

vị và công tác của Đấng Christ. Hãy cùng mở ra và xem với tôi trong Ê-

phê-sô đoạn 1, câu 3 đến câu 14. Chúng ta sẽ tiếp nối loạt bài học có tựa đề 

Huyết Sự Sống này, trong đó chúng ta sẽ cùng nhau xem xét Phúc âm, và 

thể nào Phúc âm và thân vị cũng như công tác của Đấng Christ ảnh hưởng 

lên mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Phúc âm là gì và có ý nghĩa như 

thế nào đối với nhận dạng của chúng ta? Đó là những điều chúng ta sẽ cùng 

thảo luận hôm nay. Như vậy từ khóa ở đây là “nhận dạng”. Nhận dạng. 

Chúng ta là ai? Nào, đây là một đề tài rất quan trọng bởi vì có rất nhiều cáo 

buộc chống lại nhiều Cơ đốc nhân thật, đã tái sanh. Sa-tan cáo buộc về bản 

chất họ là ai, hoặc có thể về những điều họ đã làm. Những cáo buộc từ 

những người nam và người nữ ngu muội, không tin kính. Những nhà khoa 

học ngu muội và không tin kính như Richard Dawkins đã nỗ lực đưa ra 

những giả thuyết khoa học không hề khoa học tí nào, về căn bản đó là một 

triết lý cho rằng “không có Đức Chúa Trời”, và triết lý này đã xâm nhập 

vào các sách giáo khoa mà các sinh viên sử dụng trong nhà trường. Những 

con người ngu muội và không tin kính như vậy. Có thể kể thêm Deepak 

Chopra, một bác sĩ y khoa nói rằng ông muốn loại bỏ lịch sử của Cơ đốc 

giáo, lịch sử của Đấng Christ, bởi vì Chúa Giê-xu giống một sự tưởng 

tượng hơn. Các bác sĩ ngu muội và thiếu khôn khoan khác lấy đi mạng 

sống của những hài nhi vô tội, từ đó hạ thấp tính nhân văn và chân giá trị 
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của sự sống. Tất cả những điều này đều có thể khiến Cơ đốc nhân chúng ta 

bối rối. Chúng ta là ai? Điều này có ý nghĩa gì? Các triết gia ngu muội và 

không tin kính như Dalai Lama cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một trong số 

các thần, rằng có nhiều con đường dẫn đến Đức Chúa Trời. Chúng ta lắng 

nghe những điều đó và cảm thấy bối rối về nhận dạng của mình. Làm một 

người đi theo Đấng Christ, chúng ta là ai? Hoặc có thể kể đến những người 

làm cha mẹ ngu muội và không tin kính. Có rất nhiều các bậc cha mẹ tin 

kính. Có rất nhiều các bậc cha mẹ khôn ngoan. Có rất nhiều các nhà khoa 

học tin kính, các sử gia tin kính; các triết gia tin kính, nhưng đồng thời 

cũng có rất nhiều người ngu muội. Những người này làm cha mẹ nhưng lại 

có thể nói ra những điều như: “mày không phải con trai tao, mày không 

phải con gái tao.” Họ nói ra điều đó có thể không phải bằng lời nói mà đôi 

khi bằng hành động. Nhưng những người đi theo Đấng Christ đã thật sự 

được tái sanh, là những người đã được ban cho một tấm lòng mới, cần hiểu 

được họ là ai trong Đấng Christ. Phân đoạn này trình bày điều đó thật rõ 

ràng. Đức Chúa Trời đã cứu tôi bằng ân điển dư dật. Ngài đã đem tôi vào 

gia đình của Ngài. Ngài đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi bắt đầu học những 

điều như tôi đã được lựa chọn cả trước khi trái đất được lập nền. Tôi bắt 

đầu học những điều như Ngài đã cứu chuộc tôi. Ngài đã trả giá cho tội lỗi 

tôi. Tôi bắt đầu học những từ ngữ lớn lao như sự xưng công bình, sự thánh 

hóa, sự tôn vinh hiển. Tôi có một gia sản trong Đấng Christ, đồng kế tự với 

Ngài. Đây là Tin Lành. Đây là Phúc âm. Đây chính là nhận dạng của chúng 

ta.  

 

Nào hãy cùng xem trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến 14. Đây là điều tôi 

muốn quý vị lưu ý. Lưu ý những cụm từ ngắn gọn như: “trong Đấng 

Christ”, “trong Ngài”, “bởi Ngài”. Thật ra Phao-lô sử dụng những cụm từ 
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này gần 10 lần chỉ riêng trong phân đoạn này. Ông sử dụng cụm từ này gần 

40 lần trong sách Ê-phê-sô. Điều này rất quan trọng. Ông sử dụng các cụm 

từ này gần 160 lần xuyên suốt các thư tín của mình. Cụm từ “trong Đấng 

Christ” là hết sức quan trọng. 3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa 

Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng 

Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng 

thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không 

chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã 

định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa 

Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển 

Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! 7 

Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được 

tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên 

chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự 

mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước 

trong lòng nhân từ Ngài - 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn - hội 

hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 11 

Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã 

định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự 

hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ 

đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen. 13 Ấy lại 

cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành 

về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng 

bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ 

nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen 

ngợi sự vinh hiển Ngài. 
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Quý vị có nắm được sự phong phú của phân đoạn này không? Trong quá 

khứ đời đời, từ trước khi thời gian bắt đầu, Đức Chúa Cha đã thực hiện một 

số công tác nhất định cho các tín hữu. Trong hiện tại, trong lịch sử, Chúa 

Giê-xu đã làm một số công tác nhất định cho các tín hữu. Và rồi trong 

tương lai, có một của thừa kế, có một lời hứa mà công tác hoặc thân vị của 

Đức Thánh Linh là một phần trong đó. Chúng ta nhìn thấy từ quá khứ đời 

đời cho đến tương lai đời đời, công tác của ba ngôi Đức Chúa Trời vĩ đại 

trong Kinh Thánh; Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. 

Đây chính là Đức Chúa Trời của quý vị, thưa Cơ đốc nhân. Nếu quý vị đã 

được tái sanh, nếu quý vị đã được đem vào gia đình của Đấng Christ, nếu 

quý vị đã được ban cho Đức Thánh Linh, thì nhận dạng của quý vị hoàn 

toàn khác với con người cũ của quý vị trước đây. Hãy cùng xem với tôi 

trong câu 3 và thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta cách 

dư dật trong Đấng Christ. Phao-lô mở đầu bằng từ “ngợi khen”. Đây là một 

lời ngợi khen. Phần tiếp sau đó là một bản văn ca ngợi. Đó là khi Phao-lô 

thờ phượng. Đây là một câu trong nguyên văn Hy Lạp. Thậm chí ông 

không chỉ dừng lại tại đó. Trong mười bốn câu đầu tiên; ông còn diễn giải 

điều đó ra. 

 

Phao-lô là một diễn giả dạy về sự thịnh vượng thuộc linh. Ông khác với 

những người trên TV, là người nói rằng chúng ta có thể làm được bất cứ 

điều gì mình muốn miễn là có đức tin. Phao lô biết rõ lẽ thật rằng trong 

Đấng Christ chúng ta có đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Mọi người, sự giàu 

có của chúng ta ở trong Đấng Christ. Hãy lưu ý các ơn phước thuộc linh ở 

đây. Chúng đều đến với chúng ta vì cớ sự hiệp một của chúng ta với Đấng 

Christ. Giáo lý tuyệt vời này, lẽ thật tuyệt vời về sự hiệp một với Đấng 
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Christ này; hiệp một trong sự sống Ngài, hiệp một trong sự chết Ngài, hiệp 

một trong sự sống lại của Ngài, và hiệp một trong sự thăng thiên của Ngài. 

Nếu các tín hữu biết Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, mọi điều gì đúng về 

Đấng Christ đều đúng cho họ. Điều này thật tuyệt vời, chúng ta có đủ mọi 

thứ phước thiêng liêng. Điều này cũng nhắc tôi nhớ đến câu chuyện về một 

người kia, một người sống ở vùng quê Oklahoma trong những năm đầu thế 

kỷ 20. Một câu chuyện có thật. Ông sống cùng vợ mình trong một cái lán 

nhỏ, và họ không dư dả tiền bạc chút nào. Có thể nói ông sống ở mức 

nghèo khổ. Bỗng một ngày kia có một nhóm người đến nói với ông: “Này 

ông, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có thể có một trữ lượng dầu bên 

dưới nhà của ông, chúng tôi có thể xem xét bên dưới đó không?” Người 

đàn ông này đáp họ có thể, và thế là họ xem xét, và đã phát hiện ra, quý vị 

nghe nhé, họ đã phát hiện ra bên dưới ngôi nhà của người đàn ông đó mỏ 

dầu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho đến thời điểm đó. Thế là chỉ sau một 

đêm ông ấy trở thành một triệu phú. Nhưng hãy suy nghĩ về điều này. Chỉ 

một đêm trước đó thôi, ông ấy không hề biết mình sẽ trở thành một triệu 

phú. Xin quý vị hãy lắng nghe, nhận dạng của quý vị trong Đấng Christ là 

một tỉ phú thuộc linh. Dù quý vị có nhận biết điều đó trước khi quý vị đến 

đây hay không. Đó là Tin Lành. Ngợi khen Đức Chúa Trời về sự thật rằng 

Ngài đã làm cho quý vị được giàu có trong Đấng Christ. Quý vị có mọi 

điều quý vị cần để sống đối mặt với kẻ thù của Đức Chúa Trời, để đắc 

thắng xác thịt. Xác thịt vẫn ở đó nhưng thần linh của Đức Chúa Trời ở 

trong quý vị và quý vị có mọi ơn phước thuộc linh trong Đấng Christ. Đó là 

Tin Lành. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì chúng ta có đủ mọi thứ phước 

thiêng liêng. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều trong Đấng 

Christ vì cớ sự hiệp một của chúng ta với Ngài.   
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Lẽ thật tiếp theo tôi muốn quý vị nhìn thấy trong câu 4, đây là một lẽ thật 

rất sâu sắc. Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta trong Đấng Christ. Hãy 

xem câu 4. Trước cả A-đam và Ê-va, trước cả Sáng Thế Ký 1:1, trước cả sự 

tạo dựng thế giới, Đức Chúa Trời đã chọn lựa quý vị, hỡi các Cơ đốc nhân 

thật. Ngài đã chọn lựa quý vị. Quý vị không thật sự chọn Ngài mà là Ngài 

đã chọn lựa quý vị trước cả khi quý vị được sinh ra. Đức Chúa Cha trong 

quá khứ đời đời đã chọn lựa quý vị. Ngài đã chọn lựa quý vị. Đây là một lẽ 

thật sâu sắc không đem đến sự tranh luận. Lẽ thật này chỉ đem đến sự vui 

mừng mà thôi. Lẽ thật này cũng không đem đến sự chia rẽ. Nó chỉ đem đến 

sự ngợi khen, là điều Phao-lô đang làm ở đây. Lẽ thật vĩ đại về sự chọn lựa, 

về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, vốn được sử dụng hơn 50 lần trong 

Kinh Thánh, lẽ thật này không đem đến sự tranh cãi giữa các hệ phái, mà là 

sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta là những Cơ đốc nhân. 

Tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện để giúp quý vị hiểu điều này rõ hơn. 

Trẻ con rất thích được cha mẹ kể chuyện cho nghe trong giờ đi ngủ. Chúng 

ta kể cho chúng những câu chuyện trong Kinh Thánh và những chuyện về 

gia đình. Chuyện kể như thế này. Ngày xửa ngày xưa có một người nam 

tên là Deric và một người nữ tên là Heather. Họ rất yêu thương nhau, và 

con biết không, Đức Chúa Trời đã kết hiệp họ lại với nhau trong hôn nhân. 

Họ rất yêu thương nhau và rất nôn nóng chờ đến ngày có con, đặc biệt là 

Heather. Cô ấy rất nôn nóng có một đứa con. Deric cũng rất muốn có con. 

Họ thường trò chuyện với nhau về đứa con mà họ sẽ có với nhau. Họ suy 

nghĩ để đặt tên cho đứa trẻ. Rồi một ngày kia Đức Chúa Trời ban cho họ có 

một đứa con. Trước khi đứa con đó được sanh ra, cũng như chúng ta, họ rất 

yêu thương nó. Họ luôn luôn nghĩ về nó. Ngay từ khi đứa bé chưa được 

sinh ra, khi nó mới chỉ là một hợp tử, chúng ta đã yêu thương nó. Mặc dù 

chúng ta ít khi nào gọi nó là một hợp tử. Tôi đã học những thuật ngữ này. 
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Quý vị biết không, khi quý vị lập gia đình và còn trẻ, quý vị có thể học 

những thuật ngữ này từ một cuốn sách có tựa đề là Trông Đợi Gì Khi Bạn 

Đang Trông Đợi. Quý vị học được tất cả những thuật ngữ như hợp tử,… 

Như vậy, ngay từ trước khi quý vị được sinh ra, cha mẹ đã yêu thương quý 

vị. Cha mẹ yêu mến quý vị. Bây giờ hãy lắng nghe nhé. Đây mới chỉ là một 

cái nhìn thoáng qua về lẽ thật phong phú này. Lẽ thật này vượt quá trí hiểu 

của chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được lẽ thật này cách đầy trọn. 

Không một nhà thần học nào trên thế giới này có thể giải thích quyền tể trị 

của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời làm điều đó, và trách 

nhiệm của con người chỉ là ăn năn, xoay khỏi tội lỗi, tin cậy nơi Chúa Giê-

xu mà thôi. Hãy xem này, tôi không hề biết, nhưng mọi việc ổn rồi, bởi vì 

Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29 nói như vậy. Hãy suy nghĩ về điều này 

trong sự liên hệ với sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Những sự bí mật 

thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nào, Đức Chúa Trời có 

những bí mật, và đây là một trong số đó. Tôi sẽ không nói cho quý vị biết 

những điều này đi chung với nhau như thế nào. Ngài không nói cho chúng 

ta biết. Điều này khiến tôi thật khó chịu, đặc biệt là khi tôi là một người rất 

tự cao. Tôi muốn biết mọi thứ. Tôi muốn biết điều gì đang xảy ra với 

Britney Spears tại đây tại kia. Khi nhìn thấy mấy tờ báo, tôi muốn biết tin 

tức trong đó. Hãy lắng nghe lòng kiêu ngạo và sự ích kỷ của mình, quý vị 

sẽ thấy mình muốn biết tất cả mọi điều, nhưng Đức Chúa Trời phán có 

những bí mật chỉ thuộc về một mình Ngài. Nhưng Ngài phán những điều đã 

được tỏ ra thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Điều đó thật tốt. Điều gì 

được Ngài bày tỏ ra là thuộc về chúng ta. Thuộc về con cái chúng ta. Nếu 

Ngài không bày tỏ ra, đừng cố lý luận quá xa. Ngài đã bày tỏ điều này về 

chúng ta, các Cơ đốc nhân. Ngài đã chọn lựa chúng ta từ trước khi chúng ta 

biết làm một điều tốt hay xấu nào, trước khi thế gian được lập nền. Điều đó 
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hoàn toàn thay đổi nhận dạng của chúng ta.  

Về mặt địa vị chúng ta thánh khiết và không chỗ trách được, và chúng ta 

phải ngày càng tấn tới. Khi đặt niềm tin của chúng ta nơi Đấng Christ, 

chúng ta được hiệp một với Ngài. Và khi điều đó xảy ra, vị thế của quý vị 

đã hoàn toàn thay đổi. Quý vị đã được xưng công bình. Quý vị đã được 

tuyên bố là ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải dựa trên sự 

công bình của quý vị, không phải dựa trên những việc lành của quý vị, hay 

sự thánh khiết của quý vị, mà dựa trên sự công bình, thánh khiết, và sự toàn 

hảo của Chúa Giê-xu. Khi quý vị tin cậy nơi Ngài, điều gì đúng với Ngài sẽ 

trở nên đúng với quý vị về phương diện địa vị. Nhờ có Đấng Christ sống 

trong quý vị, và nhờ được đổ đầy Đức Thánh Linh, quý vị sẽ tăng trưởng, 

tấn tới trong sự nên thánh, trên bước đường đồng đi với Đức Chúa Trời. 

Điều đó sẽ xảy ra cách tự nhiên. Nếu Đức Thánh Linh sống trong quý vị, 

quý vị sẽ bắt đầu sống một đời sống thánh khiết. Chúng ta ở cương vị thánh 

khiết và không chỗ trách được, chúng ta đã được xưng công bình, cho nên 

chúng ta phải ngày càng tấn tới. Nhận dạng của chúng ta trong Đấng Christ 

ở ngay trước mặt Ngài. Chúng ta là công bình. Khi Ngài nhìn chúng ta, 

Ngài nhìn thấy Đấng Christ. Chúng ta được tự do để trở nên thánh khiết.   

Lẽ thật tiếp theo. Hãy xem từ câu 4 đến câu 6. Nửa cuối của câu 4 cho 

chúng ta thấy một lẽ thật là chúng ta đã được định trước. Ngài đã định 

trước chúng ta trong tình yêu thông qua Đấng Christ. Từ định trước này 

được dùng năm lần trong Tân Ước. Đây không phải là một từ có ý nghĩa 

tiêu cực. Đây là một từ có ý nghĩa tích cực. Điều này đã có từ trước. Điều 

này đã có từ trước nhưng chúng ta không thể hiểu được nó cách đầy trọn, 

không ai có thể. Nhưng đây là những gì quý vị cần biết. Trước khi quý vị 

được sinh ra, Đức Chúa Trời đã định trước rằng quý vị sẽ được nhận làm 
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con nuôi trong nhà của Ngài, được làm Cơ đốc nhân, mặc cho quý vị là ai, 

mặc cho tội lỗi của quý vị, mặc cho sự chống nghịch của quý vị đối với 

Ngài, mặc cho sự bất toàn của quý vị. Ngài đã định trước sẽ nói với quý vị 

là cha là mẹ, ta sẽ đến đón các con về, các con sẽ là một phần trong gia 

đình ta. Điều đó hoàn toàn thay đổi nhận dạng của mọi Cơ đốc nhân. 

Chúng ta được ở trong gia đình của Đức Chúa Trời không phải bởi vì 

chúng ta đáng yêu. Nói đến đây tôi chợt nhớ lại một câu chuyện về một em 

thiếu niên kia có đến gặp tôi tuần trước, em bắt đầu kể cho tôi nghe về việc 

em được nhận làm con nuôi. Em kể về việc cha mẹ đã đến nhận em về khi 

em mới chưa được một tuổi, về thể nào khi họ đến bụng em đang chướng 

to, vì có một con giun sán lớn ăn hết chất dinh dưỡng bên trong và khiến 

em bị tiêu chảy rất nặng. Vì vậy cha mẹ đã đưa em về và đưa em đi điều trị 

rất kỹ lưỡng. Trên mặt em có rất nhiều chấm đỏ, nhưng như vậy lại rất 

đáng yêu. Một gia đình tin kính Chúa đã có một kế hoạch cho cuộc đời em, 

họ đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho em, đã chọn một cái tên cho em, và 

bảo rằng: “Này, cha mẹ yêu con lắm.” Chúng ta được định trước trong tình 

yêu thương. “Cha mẹ yêu con. Bây giờ con là con của cha mẹ. Con được 

thừa kế tài sản, được nhận dạng theo cha mẹ. Điều gì đúng với cha mẹ sẽ 

đúng với con. Hãy về nhà với cha mẹ.” Bây giờ em bé đó đã là một học 

sinh cấp ba, rất yêu mến Chúa Giê-xu và yêu thương cha mẹ mình. Đó là 

một cái nhìn thoáng qua về lẽ thật về sự định trước bởi Đấng Christ này. 

Chúng ta được định trước sẽ được nhận làm con nuôi. Bây giờ chúng ta là 

con cái của cha thiên thượng, là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, nhận dạng 

của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và bởi vì Đức Chúa Trời yêu 

Con Ngài, Ngài cũng yêu chúng ta. 
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Lẽ thật tiếp theo, câu 7 đến câu 8: Chúng ta đã được cứu chuộc trong Đấng 

Christ. Chúng ta đã được cứu chuộc trong Đấng Christ. Trong Ngài, ở đây 

chép, chúng ta đã, tức là nói về quá khứ, được cứu chuộc. Cứu chuộc có 

nghĩa là có một giá nào đó đã được trả. Một của chuộc đã được trả để 

chuộc một người hay một vật gì lại. Một người nào đó hay một vật gì đó 

đang bị nô dịch, rồi có một người khác đến và trả giá phải trả để chuộc 

người đó ra khỏi ách nô dịch đó. Đó là điều chúng ta thấy trong sách Xuất 

Ê-díp-tô ký. Chúng ta xem câu chuyện này hoài trên chương trình Veggie 

Tales. Câu chuyện có tên Môi-se và Hành trình Vĩ đại. Chắc quý vị nên 

xem chương trình này. Môi-se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-Cập, 

nhưng ông chỉ làm như vậy sau khi Đức Chúa Trời bảo họ phải lấy huyết 

chiên con bôi lên ngạch cửa, để khi thần sự chết đến, thần đó sẽ thấy huyết 

và không vào nhà. Phải có một giá phải trả, trong trường hợp này chính là 

huyết của chiên con, và kết quả là Đức Chúa Trời đã giải phóng dân sự. 

Ngài đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ tại Ai-cập. Chúng ta cần được giải 

thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Chúng ta cần được chuộc bởi huyết của 

Đấng Christ. Và nếu quý vị ở trong Đấng Christ, quý vị đã được chuộc rồi. 

Bởi vì giá phải trả, sự chuộc tội, đã được trả. Chúa Giê-xu đã sống một 

cuộc đời toàn hảo mà chúng ta không thể sống được. Ngài đã chết một cái 

chết toàn hảo mà chúng ta không thể chết. Ngài không đáng bị như vậy, 

nhưng Ngài đã chết thế cho chúng ta, đã chết chuộc tội thế chỗ cho chúng 

ta. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời mà mọi chiên khác phải kêu cầu 

và hướng về. Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã đến để cất 

tội lỗi của con dân Ngài đi. Đó là sự cứu chuộc, và bây giờ kết quả là 

chúng ta đã được giải thoát, những Cơ đốc nhân. Nhận dạng của quý vị là 

một người tự do. Nhận dạng của quý vị là một người tự do. Chúng ta đã 

được cứu chuộc trong Đấng Christ. Chúng ta đã được cứu chuộc bởi huyết 
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của Đấng Christ. Chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ. Nhận dạng của chúng 

ta là những người nam tự do, những người nữ tự do. Chúng ta không còn ở 

Ai-cập thuộc linh nữa. Chúng ta không còn ở trong tội lỗi nữa, mà đã được 

tự do trong Đấng Christ.  

 

Không chỉ vậy, mà chúng ta còn đã được tha thứ nhờ huyết của Đấng 

Christ! Chúng ta đã được tha thứ nhờ huyết của Đấng Christ. Như một 

chiếc bảng sạch. Điều này nhắc tôi nhớ về những ngày còn học tiểu học. 

Tôi hy vọng không có thầy cô nào của tôi đang ngồi ở đây. Tôi lớn lên ở 

Homewood, học trường Edgewood. Quý vị biết không, hồi đó có những 

giờ giải lao mọi người được ra sân chơi thì tôi phải ở lại trong lớp. Quý vị 

biết chuyện gì xảy ra khi tôi làm điều gì đó sai không? Tôi phải ở lại lau 

bảng. Nhiều người trong quý vị cũng có kinh nghiệm này. Đừng tỏ ra là 

mình không từng như vậy. Khi làm điều gì sai chúng ta phải ở lại trong lớp 

một lúc để lau bảng trong khi các bạn khác được ra sân chơi. Tôi đã phải 

lau bảng rất nhiều lần trong quãng đời học sinh. Tôi muốn được quay lại và 

nói: “Vâng, em đã sai. Em đã không vâng lời. Vâng, em biết em phải làm 

nhiều hơn là chỉ lau bảng.” Nhưng quý vị biết gì không? Đức Chúa Trời đã 

lau bảng cho tôi. Ngài đã rửa sạch tấm bảng cho tôi. Tội lỗi của tôi đã được 

tha thứ. Đó là Tin Lành. Nhờ Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ, nhận dạng 

của tôi đã được thay đổi. Điều này nhắc tôi nhớ lại khi còn sống ở Miami, 

tôi và vợ tôi rất hay đi ra biển. Chúng tôi dạo bước trên những bãi biển đầy 

cát trắng của Miami. Tôi nhớ tôi thường quay lại để nhìn những dấu chân 

của chúng tôi trên cát. Đó thật là một hình ảnh tuyệt vời, khi một trong 

những con sóng đánh vào bờ rồi chạy ngược ra và xóa hết các dấu chân. 

Chúng đã hoàn toàn bị xóa sạch. Thật tuyệt. Giống như nơi chúng ta đến đã 

bị xóa sạch, và nơi chúng ta đang hướng đến vẫn chưa hiện ra. Đó là hình 
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ảnh về sự tha thứ. Phải không nào? Đó là quá khứ của quý vị, dù có là tội 

lỗi có to lớn đến  đâu trong quá khứ, thì tội lỗi đó cũng đã được huyết của 

Đấng Christ xóa sạch rồi. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì chúng ta đã được 

chuộc. Chúng ta đã được tha thứ. Điều đó thay đổi nhận dạng của chúng ta.   

 

Điểm chính tiếp theo. Câu 9 đến câu 10. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài 

đã bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Ngài trong Đấng Christ. Các thánh đồ 

trong Tân Ước không hiểu được những điều Phao-lô muốn dạy trong 

những câu Kinh Thánh này. Mọi sự đều nằm trong ý muốn của Đức Chúa 

Trời ngay từ ban đầu. Phao-lô dạy trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, đoạn 4, quý 

vị có thể đọc sau khi về nhà, rằng Đức Chúa Trời đang hiệp nhất người Do 

Thái và Dân Ngoại lại làm một trong thân thể Ngài, và đây là kế hoạch của 

Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu. Tôi xin nói rõ hơn cho quý vị. A-đam và 

Ê-va được đặt trong vườn Ê-đen theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đúng 

không nào? A-đam và Ê-va có màu da gì? Chúng ta không biết. Họ có thể 

có da đỏ, vàng, đen, hoặc trắng. Nhưng Kinh Thánh không nói gì về vấn đề 

này. Điều này không quan trọng. Con người đã xa cách Đức Chúa Trời. Họ 

sa vào tội lỗi. Và kết quả là, Đức Chúa Trời phán ta sẽ ban một hài nhi. Ta 

sẽ ban dòng dõi của người nữ. Đó là Sáng Thế Ký 3:15. Và dòng dõi người 

nữ sẽ giày đạp đầu con rắn, kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ta sẽ cứu chuộc dân 

ta. Và rồi Ngài đến với Áp-ra-ham. Ngài phán: “Áp-ra-ham, ta sẽ khiến con 

thành một nước lớn.” Nước lớn đó chính là Y-sơ-ra-ên. Nhưng kế hoạch và 

mục đích của Đức Chúa Trời còn lớn hơn cả Y-sơ-ra-ên. Bởi vì Đức Chúa 

Trời đã phán với Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký đoạn 12 rằng ta sẽ ban 

phước cho con, hỡi Áp-ra-ham. Và đây là lý do tại sao: bởi vì nhờ con, nhờ 

dòng dõi con, các nước trên thế giới sẽ được phước, nhờ dòng dõi của Áp-

ra-ham, Đấng Mê-si-a, Đấng được hứa ban, Đấng Christ, Đấng sẽ đến để 
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hiệp một người Do Thái, Dân Ngoại, mọi dân thuộc mọi chi tộc, mọi lưỡi, 

và mọi nước. Đức Chúa Trời sẽ hiệp một họ lại, Ê-phê-sô đoạn 1 cho 

chúng ta biết điều đó, cũng như cả Kinh Thánh. Ngài sẽ hiệp một họ lại. 

Chúa Giê-xu Christ là Vua của các vua và là Chúa của các Chúa! Điều này 

hoàn toàn thay đổi nhận dạng của chúng ta. Chúng ta là những Cơ đốc 

nhân, là những người đi theo Đấng Christ. Chúng ta có màu da đen hay 

trắng không còn quan trọng nữa. Chúng ta không còn được nhận dạng 

trước tiên dựa vào trường đại học mà mình đã học nữa. Chúng ta không 

còn được nhận dạng bởi giáo phái của mình nữa. Chúng ta được nhận dạng 

bởi điều này: trong Đấng Christ. Đã được đóng dấu. Đó chính là chúng ta. 

Chúng ta ở trong Đấng Christ. Đấng Christ sẽ cai trị trên một dân hiệp một 

đến đời đời! Và lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng đoạn 17 sẽ 

được làm thành. Họ sẽ hiệp làm một cách toàn hảo.   

 

Khi hội thánh nhận ra, khi con dân của Đức Chúa Trời nhận ra mình là ai, 

nhận ra nhận dạng thật của mình, họ sẽ hiệp làm một. Chuyện của Đức 

Chúa Trời ngay từ ban đầu còn lớn lao hơn cả chuyện da trắng hay da đen. 

Đó là mọi người từ mọi chi tộc, mọi lưỡi, mọi nước. Ngài sẽ hiệp họ lại với 

nhau trong Đấng Christ. Đó chính là quý vị. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta ý 

muốn của Ngài trong Đấng Christ, và Ngài đã ban cho chúng ta một của 

thừa kế trong Đấng Christ. Một vài người trong quý vị chưa bao giờ nghĩ 

đến của thừa kế vì có thể quý vị không ở vị trí sẽ nhận được của thừa kế 

nào. Nhưng nghe này, quý vị có một của thừa kế trong Đấng Christ. Của 

thừa kế của quý vị có giá trị cao nhất; đó là quý vị có Đức Chúa Trời, quý 

vị biết Đức Chúa Trời. Quý vị đã được làm hòa với Đức Chúa Trời và con 

dân Ngài. Quý vị có được Đấng Christ. Quý vị biết Ngài. Ngài cũng biết 

quý vị, và một ngày kia quý vị sẽ được gặp Ngài mặt đối mặt. Đó là của 
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thừa kế giá trị nhất của quý vị và những ơn phước tuôn chảy ra từ đó. Điều 

này nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện về một gia đình kia đang trên chuyến 

bay từ Hoa Kỳ đến Châu Âu, khi máy bay đang bay ngang Đại Tây Dương, 

người mẹ nhìn ra cửa sổ và thấy cảnh vật quá đỗi tuyệt vời. Bà tự nhủ 

“cảnh đẹp quá. Thật là đẹp.” Rồi bà nhìn đứa con gái sáu tuổi của mình và 

nói “Sa-ra, nhìn này, cảnh đẹp như thiên đàng vậy.” Sa-ra nhìn ra cửa sổ, 

trên mặt có vẻ rất bối rối. Bé nói với mẹ với điệu bộ rất thất vọng “Mẹ, vậy 

Chúa Giê-xu đâu?” Đó chính là điều khiến cho thiên đàng tuyệt vời. Trời 

mới, đất mới, thành thánh được thiết kế và xây dựng bởi Đức Chúa Trời, 

Giê-ru-sa-lem mới xuống từ trời sẽ là một thành thật sự. Con dân Ngài từ 

mọi chi tộc, mọi nước sẽ hiệp nhau tại đó. Họ sẽ thờ phượng cùng nhau, 

hiệp nhất như một người. Hiện giờ chúng ta chỉ mới có thể nhìn thấy được 

quang cảnh đó cách mập mờ. Thiên đàng trong của thừa kế của chúng ta là 

Đức Chúa Trời, là Đấng Christ. Chúng ta biết Ngài và Ngài biết chúng ta. 

Chúng ta đã được ấn chứng trong Đấng Christ. Chúng ta đã được ấn chứng 

bởi Đức Thánh Linh, một ấn chứng không thể bị xóa đi. Kiểu như các mũi 

tên đồ chơi có miếng hít chân không bằng nhựa ngay đầu ấy. Các bậc phụ 

huynh biết đấy, con nhỏ của chúng ta ở nhà rất thích chơi với mấy thứ đó, 

chúng bắn các mũi tên đó vào các mặt phẳng để mũi tên dính lên đó. Rồi 

sau khi gỡ ra trên các mặt phẳng đó sẽ bị dính lại một dấu tròn đỏ đỏ mà dù 

chúng ta có lau chùi kỹ cách mấy sẽ vẫn còn lại. Nếu quý vị ở trong Đấng 

Christ, nếu quý vị là một tín hữu, thì quý vị đã được ấn chứng bởi Đức 

Thánh Linh và ấn chứng đó sẽ không phai mờ. Giống như vết tròn đỏ đỏ đó 

sẽ không phai mờ. Của thừa kế của quý vị là chắc chắn. Ý muốn của Đức 

Chúa Trời sẽ được hoàn tất, câu Kinh Thánh này cho biết như vậy. Quý vị 

có sự trông cậy lớn bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị Đức Thánh 

Linh, là của cầm về của thừa kế mà quý vị sẽ được nhận. Ngài đã ấn chứng 
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quý vị. Việc có Đức Thánh Linh trong lòng đảm bảo cho của thừa kế của 

chúng ta. Ấn chứng đó đảm bảo cho sự hiệp một và sự tăng trưởng của 

chúng ta trong sự thánh khiết. Điều này rất quan trọng. Quý vị chú ý lắng 

nghe phần này nhé. Chúng ta, là những người đi theo Đấng Christ, có một 

của thừa kế được đảm bảo. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra khi tôi đọc 

phân đoạn Kinh Thánh này, làm sao một người có thể biết được họ có Đức 

Thánh Linh hay không? Tuần trước chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ đoạn 7 

và học rằng trong ngày Phán xét sẽ có rất nhiều người trình diện trước mặt 

Đức Chúa Trời và thưa “Lạy Chúa, Lạy Chúa. Chẳng phải con đã làm điều 

này điều kia trong danh Chúa sao?” Rồi Chúa Giê-xu nhìn họ và đáp hãy 

tránh khỏi ta, ta không hề biết các ngươi. Ý mục sư là chúng ta có thể 

thật sự bị lừa dối? Tôi nghĩ vậy. Làm sao chúng ta biết được là mình có 

Đức Thánh Linh hay không? Tôi rất mừng vì quý vị đã hỏi câu này. Sách 1 

Giăng có nói về điều này. Sách 1 Giăng nói trong đoạn 5 câu 13 rằng 

những điều này đã được viết hầu cho các con biết mình có sự sống đời 

đời. Quý vị được đảm bảo, và đây là cách để quý vị biết mình được đảm 

bảo, cách để quý vị biết mình có Đức Thánh Linh. Quý vị sẵn sàng chưa? 

 

Thứ nhất: 1 Giăng đoạn 4 câu 20 đến 21: Quý vị sẽ yêu mến hội thánh. Quý 

vị sẽ yêu con dân của Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ như vậy. 1 Giăng đoạn 4 

câu 20 Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, 

thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu 

Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. 21 Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều 

răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình. Vậy hãy 

đặt giả thuyết như thế này, cho là vào những năm đầu thế kỷ 19, ở một đồn 

điền tại Hoa Kỳ này, có một nhóm người nhóm lại với nhau để thờ phượng 

và hát những bài hát thể hiện lòng họ yêu Đức Chúa Trời như thế nào, và 
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cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà họ yêu. Và rồi họ rời khỏi buổi nhóm 

đó và ghen ghét với các Cơ đốc nhân khác chỉ vì họ thấy không ưa những 

người đó. Quý vị nghĩ có thể nào chúng ta đến với nhau và nói tôi yêu Đức 

Chúa Trời nhưng lại ghét các anh chị em mình đang bị bắt bớ ở hải ngoại 

không? Hoặc những anh chị em ở ngay chính thành phố này có thể có 

ngoại hình khác với quý vị? Quý vị nghĩ có thể nào Sa-tan đã lừa dối quý vị 

trong việc này không? Quý vị lớn lên trong hội thánh cả cuộc đời mình và 

nghĩ rằng mình đã được tái sanh, nghĩ rằng mình có Đức Thánh Linh, nghĩ 

rằng mình là một Cơ đốc nhân, nghĩ rằng mình đã được cứu, và nói: “Lạy 

Đức Chúa Trời, con yêu Ngài,” nhưng lại ghét mọi người, có thể nào như 

vậy không? Quý vị lại ghét con dân của Ngài. Như vậy là quý vị đã bị lừa 

dối. Hoặc là quý vị đã bị lừa dối, hoặc là quý vị là một kẻ nói dối không 

biết ngượng. Hãy thôi giả vờ đi. Quý vị không cần phải sống cách như vậy. 

Hãy xoay khỏi tội lỗi mình. Hãy tin cậy nơi Đấng Christ, chỉ một mình 

Đấng Christ mà thôi. Đức Chúa Trời đã mở mắt cho những người ghét anh 

chị em mình và bị lừa dối.  

 

Cách thứ hai để quý vị biết mình có sự sống đời đời hay không, biết mình 

có Đức Thánh Linh thật sự sống trong lòng hay không, là quý vị phải sống 

một cuộc đời Thánh khiết ở một mức độ nào đó. Bởi vì về phương diện địa 

vị quý vị được xưng công bình và Thánh khiết không phải dựa trên công 

đức của mình khi quý vị thật sự được cứu, được xưng công bình, nhưng 

quý vị sẽ phải tăng trưởng khi Đức Chúa Trời khiến quý vị ngày càng 

giống Chúa Giê-xu hơn, vì Đấng đã khởi sự làm việc lành trong quý vị sẽ 

làm cho đến cuối cùng. Quý vị phải ngày càng tăng trưởng. Như vậy sự 

thánh khiết là một dấu hiệu. 1 Giăng đoạn 3 câu 10. Bởi đó, người ta nhận 

biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình 
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là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.1 

Giăng 3:10. 1 Giăng đoạn 1 câu 5 đến câu 6 cũng chép điều tương tự nhưng 

theo một cách diễn đạt khác. 5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã 

nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, 

trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. 6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao 

thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không 

làm theo lẽ thật. Quý vị có nắm điều này không? Đó chính là cách để quý 

vị biết liệu mình có Đức Thánh Linh hay không. Có thước đo nào cho sự 

thánh khiết và sự tăng trưởng trong đời sống chúng ta theo cách đó không? 

Ồ, quý vị có thể đến nhà thờ và kêu “Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Quý vị có thể 

đã lớn lên trong nhà thờ, đã dâng hiến một phần mười, và phục vụ bằng 

nhiều công việc khác, nhưng nếu quý vị đã được tái sanh, nếu Đức Thánh 

Linh sống trong quý vị, đời sống quý vị phải có sự khác biệt. Nếu quý vị 

tuyên bố mình ở trong sự sáng nhưng vẫn sống theo thói quen cũ hết ngày 

này đến ngày khác trong bóng tối, thì quý vị là một kẻ nói dối, hoặc quý vị 

đã bị lừa dối cách cay đắng. Nhưng quý vị có thể thay đổi được điều đó. 

Hãy xoay khỏi tội lỗi mình. Hãy đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu hôm nay và 

Ngài sẽ cứu chuộc quý vị. Ngài sẽ cứu quý vị. Quý vị có thể được tiếp nhận 

vào gia đình Ngài và mọi thứ có thể được thay đổi.  

 

Có hai cách để quý vị biết mình có Đức Thánh Linh hay không. Tình yêu 

thương và sự Thánh khiết. Nhưng nếu quý vị có Đức Thánh Linh, thì nhận 

dạng của quý vị được đảm bảo trong Đấng Christ.  

 

Nào, bây giờ tôi sẽ kết luận cho phần bài học hôm nay. Ngợi khen Đức 

Chúa Trời vì chỉ bởi Ân điển mà thôi. Chúng ta không hề xứng đáng. 

Chúng ta cũng không thể tự mình đạt được điều đó. Phân đoạn Kinh Thánh 
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này sử dụng rất nhiều lần từ Ân điển, Đức Chúa Trời đã ban Ân điển Ngài 

cách dư dật. Chỉ bởi Ân điển mà thôi. Chỉ nhờ đức tin mà thôi. Chỉ nhờ đức 

tin mà thôi. Hãy tin cậy nơi Ngài. Hãy ôm lấy Ngài. Hãy tựa vào Ngài. Hãy 

cứ tin cậy. Hãy cứ ôm lấy. Hãy cứ tựa vào. Chỉ trong Đấng Christ mà thôi. 

Đấng Christ là con đường duy nhất. Ngài hiệp mọi người thuộc mọi chi tộc, 

mọi lưỡi, mọi nước lại với nhau. Không có danh nào khác dưới trời để 

chúng ta nhờ đó mà được cứu. Mặc cho Dalai Lama có nói gì. Chúa Giê-xu 

là đường đi, chân lý, và sự sống. Không ai được đến cùng Cha nếu chẳng 

bởi sự xức dầu, sự hy sinh của Ngài thế cho chúng ta, để chúng ta được 

xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, được thánh khiết trước mặt Đức 

Chúa Trời, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Không bởi 

những điều chúng ta đã làm, mà bởi những điều Đấng Christ đã làm. Ngợi 

khen Đức Chúa Trời bởi điều này không chỉ dành riêng cho chúng ta, mà 

dành cho mọi nước. Chúng ta phải đi đến với mọi nước. Chúng ta phải đi 

khắp Birmingham để đến với những người không giống với chúng ta, đến 

với những người Ả-rập. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả mọi sự nầy đều 

vì Sự vinh hiển Ngài mà thôi. Chúng ta không có gì để khoe mình. Đây là 

bởi Ân điển của Đức Chúa Trời. Và thưa hội thánh, hãy ngợi khen Đức 

Chúa Trời vì nhận dạng thật của chúng ta ở trong Đấng Christ. Quý vị hãy 

đáp ứng với bài học này.  

 


