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Xin mời quý vị cùng mở ra với tôi Phi-líp đoạn 2. Hôm nay chúng ta sẽ đi 

thẳng vào vấn đề. Có rất nhiều thông tin làm cơ sở cho bài học hôm nay mà 

quý vị cần nắm. Sẽ có rất nhiều ý tưởng, định nghĩa đầy thách thức mà 

chúng ta phải đối diện xuyên suốt phần bài học này. Tôi muốn bắt đầu bằng 

cách cho quý vị một cái nhìn tổng quan về ba yếu tố, hay có thể gọi là ba 

khía cạnh nền tảng của Sự cứu rỗi, vốn sẽ giúp chúng ta không chỉ hiểu 

được phần bài học hôm nay mà còn hiểu được cả loạt bài học này. Chúng 

ta sẽ đi qua từng khía cạnh một, tôi đã liệt kê các địa chỉ Kinh Thánh trong 

tài liệu cho nên quý vị có thể quay lại và xem những phần Kinh Thánh này 

sau. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nắm được hình ảnh tổng quan về Sự cứu 

rỗi theo như Kinh Thánh mô tả, bao gồm cả ba yếu tố này, để hiểu được 

những điều chúng ta sẽ học hôm nay.  

 

Ba Yếu Tố Nền Tảng của Sự Cứu Rỗi 

 

Nào, yếu tố đầu tiên của Sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi liên quan đến một sự thay 

đổi. Điều đó liên quan đến một sự thay đổi. Những điều xảy ra trong cốt lõi 

của quý vị khi Sự cứu rỗi bắt đầu là rất nền tảng. Đó là điều chúng ta đã 

học trong tuần trước. Quý vị được tái sanh. Thật ra quý vị sẽ thấy có liệt kê 
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Giăng đoạn 3 câu 1 đến 16. Điều này xảy ra vào một thời điểm. Kinh 

Thánh nói về điều này như một sự kiện trong quá khứ. Đây là một điều xảy 

ra cho chúng ta vào một thời điểm cụ thể, ở một địa điểm cụ thể. Kinh 

Thánh không đưa ra bằng chứng về bất cứ ai có thể tự mình vào được 

Vương quốc. Có một thời điểm khi chúng ta được tái sanh, khi chúng ta có 

sự sống và Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công chính trước mặt Ngài. 

Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Ngài mở mắt chúng ta. Ngài 

khiến chúng ta có đức tin để xoay khỏi tội lỗi và Tin cậy nơi Đấng Christ. 

Tất cả những điều chúng ta đã học trong tuần trước. Tuần trước tôi đã đặt 

câu hỏi: “Quý vị đã được tái sanh chưa?” Đó là một câu hỏi rất quan trọng. 

Không còn câu hỏi nào quan trọng hơn. Và tôi biết rằng một số người trong 

quý vị vào tuần trước cũng như trong suốt tuần vừa rồi đã vật lộn với câu 

hỏi này. Tôi muốn khích lệ quý vị rằng vật lộn với câu hỏi đó là một điều 

tốt. Rất tốt khi biết đó là một điều đã xảy ra trong cuộc đời quý vị. Tất cả 

chúng ta đều xu hướng về sự lừa dối thuộc linh. Đó là nơi chúng ta bắt đầu 

trong loạt bài học này. Tất cả chúng ta đều xu hướng về sự lừa dối thuộc 

linh, và chúng ta không thể nhận lấy, không thể đến với Sự cứu rỗi bằng 

những phương pháp, những ngôn từ không theo Kinh Thánh, hay kết luận 

về Sự cứu rỗi không dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Vậy quý vị đã được tái 

sanh chưa? Khi xem Ê-phê-sô 2:5 và 2:8 quý vị sẽ thấy chúng ta đã được 

cứu, một sự kiện trong quá khứ. …ấy là nhờ ân điển mà anh em được 

cứu. Đây là một điều xảy ra cho chúng ta, và Kinh Thánh thường gọi đây 

là sự Xưng công bình. Sự xưng công bình. Rô-ma đoạn 3 câu 24 và Rô-ma 

đoạn 5 câu 1. Điều này được nói đến khắp trong sách Rô-ma cũng như các 

sách còn lại trong Kinh Thánh. Rô-ma 5:1 Vậy chúng ta đã được xưng 

công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức 

Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin 
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vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Đó là một điều 

xảy ra cho chúng ta và ảnh hưởng lên chúng ta. Chúng ta được xưng công 

bình trước mặt Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ Kinh Thánh sử dụng ở đây là 

chúng ta được tái sanh. Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình 

trước mặt Ngài. Bây giờ tôi muốn ôn lại một chút về sự tái sanh mà chúng 

ta đã học trong tuần trước. Xin quý vị theo tôi thật sát ở đây nhé. Mặc dù có 

thể sẽ có một số khác biệt về hoàn cảnh, nhưng sự tái sanh của tất cả chúng 

ta đều có một số điểm giống nhau. Phúc âm vẫn y nguyên. Vì vậy chúng ta 

phải tập trung vào Phúc âm. Chúng ta không nói về một Phúc âm do con 

người tạo ra, lấy con người làm trung tâm. Mà chúng ta nói về Phúc âm lấy 

Đức Chúa Trời làm trọng tâm theo Kinh Thánh. Phúc âm này phải có dấu 

hiệu rõ ràng trên tất cả những người được tái sanh. Sự công bố Phúc âm là 

một phần trong đó. Đồng thời, những điều chúng ta đã học trong tuần trước 

sẽ xảy ra trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta nếu chúng ta được tái 

sanh. Đức Chúa Trời sẽ mở mắt chúng ta để chúng ta nhận thấy nhu cầu về 

Ngài. Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta có đức tin để xoay khỏi tội lỗi và 

tin cậy nơi Đấng Christ. Ngài sẽ thay đổi tấm lòng của chúng ta. Những 

điều đó sẽ xảy ra trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Đó sẽ là một tiến trình 

biến đổi trong đời sống của tất cả chúng ta. Nhưng khi xét đến những hoàn 

cảnh liên quan, đến những con người có phần trong đó, có thể là sự khác 

biệt về tuổi tác, chúng ta biết sẽ có một số khác biệt với những người khác 

nhau trong chúng ta. Ví dụ như một em thiếu nhi 12 tuổi lớn lên trong một 

gia đình có cha mẹ là những người hết lòng đi theo Đấng Christ, yêu mến 

Đấng Christ, biết về Phúc âm, và dạy Phúc âm cho em từ khi em được sinh 

ra. Và một em thiếu nhi 12 tuổi khác lần đầu tiên nhận biết nhu cầu của 

mình về Đấng Christ và tin cậy nơi Đấng Christ, rồi sự tái sanh hoàn toàn 

này xảy ra trong cuộc đời em. Bây giờ hãy so sánh hai trường hợp trên với, 
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chẳng hạn như một người 40 tuổi chưa từng được tiếp xúc với Phúc âm 

trong đời mình, thậm chí người đó có thể còn nghiện rượu, nghiện ma túy, 

nhưng rồi bỗng nhiên nhận thấy nhu cầu của mình về Đấng Christ và xoay 

khỏi tội lỗi, tin cậy nơi Đấng Christ, và Đức Chúa Trời ban cho người đó 

một tấm lòng mới, như vậy cũng có một hình ảnh tái sanh khác ở đây. 

Những trường hợp này đều khác nhau. Một số trường hợp sẽ giàu kịch tính 

hơn các trường hợp khác. Cho nên chúng ta không cần phải đi sâu vào việc 

so sánh những kinh nghiệm như vậy. Chúng ta cần tập trung vào liệu mình 

đã tin vào Phúc âm, đã nghe Phúc âm, và sự tái sanh này đã xảy ra cho 

cuộc đời của mình chưa. Điều này sẽ có nhiều khác biệt ngay cả khi chúng 

ta xem trong Tân Ước. Nó xảy ra khác nhau với những cuộc đời khác nhau. 

Rõ ràng Phao-lô là một trường hợp cải đạo đầy kịch tính. Đồng thời chúng 

ta không hề thấy điều đó lặp lại thường xuyên với những gương trở lại đạo 

khác trong Kinh Thánh. Vì vậy tôi chỉ muốn khích lệ quý vị rằng đây là 

một sự kiện trong quá khứ. Đó là điều xảy ra ngay khi chúng ta nhận được 

Sự cứu rỗi, ngay khi chúng ta được tái sanh. Kinh Thánh gọi đây là Sự 

xưng công bình. 

 

Thứ nhì: Sự cứu rỗi liên quan đến một sự thay đổi và thứ nhì, sự cứu rỗi 

liên quan đến một Hành trình. Nếu chúng ta dừng lại ở sự thay đổi này, thì 

chúng ta sẽ bỏ lỡ Sự cứu rỗi theo Kinh Thánh. Chúng ta sẽ hiểu về Sự cứu 

rỗi cách không đầy đủ. Chúng ta sẽ không hiểu về Sự cứu rỗi đúng như 

Kinh Thánh dạy. Sự cứu rỗi liên quan đến một sự thay đổi và điều này dẫn 

đến một Hành trình. Nhờ sự thay đổi trong Sự cứu rỗi đó, chúng ta được 

tuyên bố là Công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Từ đó chúng ta bước vào 

một Hành trình khiến chúng ta trở nên Công bình, trong đó Đức Chúa Trời 

biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Ngài biến đổi chúng ta. Đây là 
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chỗ chúng ta đã hơi mơ hồ trong tuần trước, bởi vì cuối bài học trước 

chúng ta đã học về thể nào Đức Chúa Trời biến đổi đời sống chúng ta khi 

chúng ta được tái sanh. Điều đó hoàn toàn đúng. Đồng thời tiến trình biến 

đổi này không xảy ra ngay lập tức. Không phải bỗng nhiên mọi thứ đều trở 

nên đúng đắn và được biến đổi. Chúng ta biết đó chỉ là khởi đầu cho một 

tiến trình mà qua đó chúng ta được biến đổi. Cho nên thay vì nói Sự cứu rỗi 

chỉ là một sự kiện trong quá khứ, một điều xảy đến cho chúng ta, thì Sự 

cứu rỗi còn là một Hành trình. Thứ nhì, đó là một tiến trình hiện tại, một 

điều đang diễn ra trong đời sống chúng ta. 2 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 18 nói 

về thể nào chúng ta hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua 

vinh hiển. Chúng ta đang được cứu. Không phải là chúng ta đã được cứu 

mà là chúng ta trong tiến trình đang được cứu rỗi. Chúng ta đang hoàn tất 

Sự cứu rỗi của mình, theo như chúng ta sẽ học hôm nay. Đây chính là điều 

chúng ta sẽ học hôm nay. Đây là phương cách chúng ta được làm nên thánh 

và nên Công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này không xảy ra cách tự 

động, và tôi cũng tin là Kinh Thánh không nói điều này có thể xảy ra cách 

trọn vẹn trong đời này. Chúng ta sẽ không đạt được đến đỉnh điểm hoàn 

toàn không còn phạm tội và sự cám dỗ không còn là vấn đề đối với chúng 

ta nữa, hay là chúng ta có thể trở nên hoàn toàn công bình trong bản tính 

mình và mọi điều đều giống hệt như khi chúng ta được tạo dựng ra theo 

hình ảnh của Đấng Christ. Đây là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Như vậy 

điều chúng ta vừa nói là: Sự cứu rỗi là một sự kiện trong quá khứ, một tiến 

trình hiện tại, một sự thay đổi, một hành trình.  

 

Và thứ ba: Kinh Thánh nói về Sự cứu rỗi là một Đích đến. Đối nghịch với 

việc là một sự kiện trong quá khứ hay một tiến trình hiện tại, sự cứu rỗi 

được nói đến là một phần thưởng trong tương lai. Quý vị hãy xem 2 Cô-
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rinh-tô đoạn 9 câu 24 đến 27. Hãy xem Phi-líp đoạn 3 câu 14, quý vị sẽ 

thấy Phao-lô nói về mục đích Sự cứu rỗi của ông, và thể nào ông theo đuổi 

mục đích Sự cứu rỗi của mình để đạt đến đỉnh điểm Sự cứu rỗi trong sự 

hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được giải hòa với Ngài. Như tôi 

đã nói từ ban đầu, toàn bộ mục đích của Phúc âm là để chúng ta được Giải 

hòa với Đức Chúa Trời. Sẽ đến một ngày khi chúng ta được ở với Đức 

Chúa Trời, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sẽ không còn tội lỗi, 

không còn đau buồn, không còn bệnh tật, không còn đau đớn, những sự cũ 

sẽ qua đi và những sự mới sẽ đến. Đây là hình ảnh mà Kinh Thánh thường 

gọi là Sự tôn vinh hiển. Chúng ta sẽ được cứu rỗi. Chúng ta sẽ được vinh 

hiển cùng với Ngài. Đây là điều sẽ xảy ra. Đó là sự hoàn tất Sự cứu rỗi của 

chúng ta. Khi quý vị xem Rô-ma đoạn 13 câu 11, Rô-ma 13:11, Phao-lô nói 

rằng Sự cứu rỗi của chúng ta đã cận kề hơn khi chúng ta mới tin. Điều đó 

có nghĩa gì? Sự cứu rỗi đã cận kề hơn so với khi chúng ta mới tin? Nói như 

vậy không có nghĩa là chúng ta đang cố dùng việc làm để đạt lấy Sự cứu 

rỗi. Ý nghĩa ở đây không phải là như vậy. Thay vào đó, ý nghĩa ở đây là Sự 

tôn vinh hiển trong tương lai, đỉnh điểm Sự cứu rỗi của chúng ta sắp đến và 

gần đến hơn so với khi chúng ta mới tin. Như vậy điều chúng ta cần hiểu là 

cả ba khía cạnh này đi chung với nhau. Tôi muốn đặt ra cho quý vị câu hỏi 

này: “Quý vị thấy mình đang ở đâu trong hình ảnh này? Quý vị đang ở đâu 

trong hình ảnh này?” Có thể quý vị đang ở đây, ở chỗ chưa thực sự được 

tái sanh. Hoặc điều này đã xảy ra cho cuộc đời của quý vị, đã có một sự 

thay đổi, một sự biến đổi bắt đầu trong đời sống quý vị nhờ Phúc âm của 

Chúa Giê-xu Christ, giúp quý vị xoay khỏi tội lỗi và tin cậy nơi Đấng 

Christ, bởi đức tin mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể ban cho. Có 

thể quý vị không tự nhận mình là một người rất tin kính, và điều đó vẫn 

chưa xảy ra. Hoặc có thể quý vị thấy mình là một người rất mộ đạo nhưng 
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điều đó vẫn chưa xảy ra. Hoặc cũng có thể quý vị thấy mình đang ở trong 

tiến trình này, hành trình này, quý vị biết mình đã được tái sanh trong tiến 

trình này, và bởi đó đang được biến đổi. Tôi đoán dựa trên thực tế rằng quý 

vị đang hít thở vào lúc này đây rằng quý vị chưa kinh nghiệm được khía 

cạnh cuối cùng đó của Sự cứu rỗi, nhưng tôi muốn nhắc nhở quý vị về khía 

cạnh đó, bởi vì nó là một sự thật. Và với những ai đã được tái sanh, tôi 

muốn nhắc nhở quý vị rằng đến một ngày kia chúng ta sẽ được thấy mặt 

Ngài, chúng ta sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời trong sự đầy trọn của 

Ngài đời đời. Còn nếu quý vị chưa được tái sanh, tôi muốn nhắc nhở quý vị 

về tính cấp bách của cái gọi là Sự cứu rỗi này. Cõi đời đời là quá dài và quá 

quan trọng để chúng ta có thể hời hợt, hay theo đuổi Sự cứu rỗi bằng những 

phương cách không đúng với Kinh Thánh. Quý vị đã được tái sanh chưa?  

  

Ba Lẽ Thật Nền Tảng trong Sự Cứu Rỗi 

 

Nào, hiểu được tất cả những điều này là rất quan trọng bởi vì chúng ta sẽ 

học trong Phi-líp đoạn 2. Và Phi-líp đoạn 2 không nói về Sự cứu rỗi; thay 

vào đó ở đó nói về tiến trình này. Và đó là điều tôi muốn quý vị nhớ lấy. 

Khi đến với Phi-líp đoạn 2 chúng ta chỉ đọc hai câu Kinh Thánh đơn giản, 

câu 12 và 13. Bối cảnh là Phao-lô đang nói đến những tín hữu, những 

người đi theo Đấng Christ đang phải tranh chiến trong mối quan hệ của họ 

với những người khác. Họ đã trở nên rất ích kỷ trong mối quan hệ của họ 

với những người khác trong hội thánh. Và vì vậy câu 5 đến 11 đưa ra một 

trong những hình ảnh đẹp và giàu tính khích lệ nhất về Chúa Giê-xu Christ 

trong cả Kinh Thánh, về sự khiêm nhường, sự tôn cao, về bản chất của 

Ngài trong hiện tại và quá khứ. Và tôi muốn quý vị nhìn thấy điều gì xảy ra 

ngay sau câu 12.  



Huyết Sự Sống 

 

 8 

 

Ấy vậy, Phao-lô dùng từ ấy vậy dưới ánh sáng của hình ảnh về Đấng Christ 
12 Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời 

luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi 

vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự 

cứu chuộc mình. 13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em 

vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Quý vị có nghe điều đó không? Phần 

cuối của câu 12 …hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên 

sự cứu chuộc mình. 13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh 

em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Điều thật sự thú vị là Phao-lô thật 

ra đang kết thúc một ý tưởng, hay có thể nói là một sự tranh luận mà ông đã 

bắt đầu từ đoạn 1 câu 27. Hãy cùng xem câu Kinh Thánh này với tôi. Quý 

vị có thể gạch dưới câu này bởi vì đây thật là một câu Kinh Thánh tuyệt 

vời, đặc biệt là dưới ánh sáng của loạt bài học này. Hãy lắng nghe câu Kinh 

Thánh này. Phi-líp 1:27. Trước đó Phao-lô đã nói dù có điều gì xảy ra, hãy 

ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ. Ông đang nói 

với những người biết về Phúc âm, ông nói: “Đời sống anh em phải là một 

sự phản chiếu của Phúc âm này. Đời sống anh em là cách Phúc âm này 

được thể hiện ra mỗi ngày, mỗi ngày.” Chính vì vậy chúng ta mới đến với 

điểm này trong Phi-líp đoạn 2 câu 12 và 13, ông nói: “Hãy làm nên Sự cứu 

rỗi mình. Hãy thể hiện ra ý nghĩa của Phúc âm trong lòng anh em, trong đời 

sống anh em. Hãy thể hiện ra mỗi ngày vì chính Đức Chúa Trời cảm động 

lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Nào, chúng ta đã nhìn 

thấy ba yếu tố của Sự cứu rỗi, tôi muốn quý vị hãy xem xét ba lẽ thật nền 

tảng của Sự cứu rỗi chứa đầy trong hai câu Kinh Thánh dù đơn giản nhưng 

đáng kinh ngạc này.  Và đặc biệt tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ về những lẽ 

thật này dưới ánh sáng của khía cạnh thứ nhì của Sự cứu rỗi, của tiến trình 
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đang được cứu này. Chúng ta đã nói về thể nào Phúc âm tác động lên cách 

chúng ta sống.  

 

Lẽ thật thứ nhất: ân điển của Đức Chúa Trời bao trùm lấy mọi khía cạnh 

của Sự cứu rỗi. Ân điển của Đức Chúa Trời bao trùm lấy mọi khía cạnh của 

Sự cứu rỗi. Điều này rất lớn lao. Tuần trước chúng ta đã thấy, đã xem xét 

những điều Đức Chúa Trời làm khi chúng ta được tái sanh. Đức Chúa Trời 

mở mắt chúng ta. Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của chúng ta. Đức 

Chúa Trời khiến chúng ta có đức tin. Đức Chúa Trời biến đổi đời sống 

chúng ta. Ngài làm tất cả những điều đó. Đó là công việc của Ngài. Đó là 

Ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Điều chúng ta cần nhận biết là 

Ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ ra để chúng ta được cứu, nhưng cũng 

chính nhờ Ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ ra mà chúng ta đang được 

cứu. Trong khi chúng ta đang làm nên Sự cứu rỗi ở đây. Quý vị sẽ nghĩ: “Ý 

mục sư là sao? Tôi thấy phân đoạn này giống như nói về những việc làm 

của chúng ta vậy. Làm nên Sự cứu rỗi.” Đừng hiểu sai. Hãy xem cách câu 

12 và 13 liên kết với nhau. Chúng được liên kết với nhau bởi một từ rất 

quan trọng. Ông nói ở cuối câu 12 …hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ 

sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. 13 Vì, theo nguyên văn đây là 

cách để điều này có thể xảy ra. Đây là lý do điều này có thể xảy ra. Ấy 

chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý 

tốt Ngài. Nói cách khác, điều ông muốn nói là: cách duy nhất chúng ta có 

thể làm nên Sự cứu rỗi mình là phải có Đức Chúa Trời hành động trong 

lòng chúng ta. Vậy ai mới là diễn viên chính trong phần này của Sự cứu 

rỗi? Đó là Đức Chúa Trời. Cũng như Đức Chúa Trời là Đấng đã hành động 

và đưa chúng ta đến chỗ được tái sanh, chính Đức Chúa Trời cũng đang 

khiến chúng ta nên thánh. Chính Đức Chúa Trời đang thực hiện toàn bộ 
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hình ảnh về Sự cứu rỗi này. Ân điển của Đức Chúa Trời bao trùm tất cả. 

Hãy suy nghĩ về điều này theo ba cấp độ.  

 

Trước tiên hãy suy nghĩ về sự thật rằng Ân điển là thông điệp cho chúng ta 

từ đầu đến cuối. Từ đầu tiên cho đến cuối cùng trong Sự cứu rỗi, Ân điển là 

thông điệp cho chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều này với tôi. Chúng ta cần 

Phúc âm để biết về Đấng Christ. Chúng ta cần Phúc âm để biết về Đấng 

Christ. Điều này nghe rất căn bản. Tất nhiên chúng ta biết điều đó. Chúng 

ta biết để được cứu rỗi, chúng ta phải nghe Phúc âm và đáp ứng với Phúc 

âm. Phúc âm là cần thiết để biết Đấng Christ. Vấn đề là ngày nay chúng ta 

có một xu hướng nguy hiểm khi muốn nói: “Vâng, tôi biết tôi cần Phúc âm 

để biết Đấng Christ.” Chúng ta có một xu hướng nguy hiểm muốn từ bỏ 

Phúc âm ngay khi chúng ta biết Đấng Christ, rồi sau đó tự mình tiếp tục đời 

sống Cơ đốc và hình dung ra mọi việc phải trông như thế nào. Chúng ta 

nói: “Được rồi, tôi đã được cứu bởi Phúc âm. Bây giờ tôi cần phải tiếp tục 

hướng đến những điều to lớn và tốt đẹp hơn, tôi phải học cách cầu nguyện, 

học cách học hỏi Lời Chúa, học làm điều này điều kia. Bây giờ tôi phải bắt 

đầu vâng lời Đức Chúa Trời và làm tất cả những điều đó. Và thế là chúng 

ta để Phúc âm lại phía sau. Đó là một sai lầm khủng khiếp.  

 

Chúng ta cần Phúc âm để biết Đấng Christ, vâng, nhưng thứ hai, chúng ta 

cần Phúc âm để tăng trưởng trong Đấng Christ. Phúc âm là phương cách để 

chúng ta nhờ đó được cứu, nhưng đó cũng chính là phương cách giúp 

chúng ta đang được cứu. Phúc âm vẫn là nền tảng. Một tác giả đã viết như 

thế này. “Phúc âm là một trong số những lớp học mà chúng ta phải theo 

học suốt cả đời mình khi làm một Cơ đốc nhân. Phúc âm là tòa nhà nơi các 

lớp học này diễn ra.” Chúng ta có tâm lý cho rằng chúng ta chỉ cần Phúc 
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âm ở một thời điểm, rồi sau đó bước tiếp mà không cần Phúc âm nữa. 

Nhưng sự thật là linh hồn chúng ta đã được thánh hóa bởi Đấng Christ, 

được tha thứ bởi Đấng Christ, được ban cho sự sống mới bởi Đấng Christ; 

và linh hồn của chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng bởi Phúc âm hết ngày 

nầy đến ngày khác. Đó là nền tảng để chúng ta sống mỗi ngày làm người đi 

theo Đấng Christ. Tất cả đều dựa trên Phúc âm. Chính vì vậy mà một số 

người trong quý vị thấy điều này cứ lặp lại khi chúng ta tập trung học về 

Phúc âm trong vài tuần qua, học về Phúc âm là gì. Rất nhiều người trong 

quý vị đã nói: “Tôi thấy giống như lòng tôi đang khao khát điều này, tôi cứ 

uống từ đó như một cái giếng sâu.” Như vậy là đúng. Tấm lòng chúng ta, 

linh hồn chúng ta dã được tạo dựng, được cứu rỗi để khao khát Phúc âm, 

thèm khát Phúc âm. Chúng ta sẽ không bao giờ mệt mỏi về Phúc âm nếu 

chúng ta là những người đi theo Đấng Christ. Nếu có khi nào chúng ta bỏ 

qua Phúc âm, về ý nghĩa của việc thèm khát Phúc âm, thì chúng ta cần phải 

xem lại tấm lòng mình, rằng liệu chúng ta đã thực sự biết Phúc âm hay 

chưa. Đây là một điều chúng ta không thể bỏ qua. Phúc âm mà chúng ta đã 

học trong mấy tuần qua là nền tảng không chỉ cho Sự cứu rỗi mà còn cho 

tiến trình Cứu rỗi. Hãy suy nghĩ về thể nào Phúc âm ảnh hưởng lên gia đình 

của chúng ta? Thể nào Phúc âm ảnh hưởng lên chúng ta là những người 

chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con. Thể nào Phúc âm ảnh 

hưởng lên cách chúng ta đi qua những hoạn nạn. Thể nào Phúc âm ảnh 

hưởng lên sự Truyền giáo. Đây là Phúc âm. Còn chúng ta đã tạo ra một 

Phúc âm lấy con người làm trung tâm. Chúng ta chia xẻ niềm tin của mình 

như thế nào? Hãy suy nghĩ về cách Phúc âm ảnh hưởng lên các vấn đề xã 

hội và thể nào chúng ta phản ứng với các vấn đề xã hội trong văn hóa của 

chúng ta. Phúc âm là nền tảng cho mọi chiều kích của cuộc sống chúng ta. 
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Chúng ta cần Phúc âm để biết Đấng Christ và chúng ta cần Phúc âm để 

tăng trưởng trong Đấng Christ. Đó chính là sứ điệp của Phúc âm.  

 

Thứ ba: Ân điển là người thầy của chúng ta. Từ Thầy ở đây được lấy từ Rô-

ma đoạn 6 khi Phao-lô nói Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi 

anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Tôi muốn 

quý vị suy nghĩ về thể nào tội lỗi, là điều từng cai trị chúng ta, đã bị Ân 

điển chinh phục theo hai cách. 

 

Thứ nhất: Bởi ân điển Ngài, chúng ta được tự do khỏi hình phạt của tội lỗi. 

Bởi ân điển Ngài, chúng ta được tự do khỏi hình phạt của tội lỗi. Một lần 

nữa, đây là một điều rất căn bản mà tôi hy vọng chúng ta đều biết. Chúng ta 

là những người đi theo Đấng Christ đều biết rằng Đấng Christ đã chịu thay 

cho mình hình phạt của tội lỗi, là sự chết đền tội. Ngài đã cất bỏ điều đó. 

Chúng ta không còn phải sợ sự chết bởi vì Ngài đã chinh phục hình phạt 

của tội lỗi. Chúng ta được tự do khỏi hình phạt của tội lỗi, đây chính là chỗ 

chúng ta đã dừng lại trong tuần trước. Khi chúng ta nói về Sự cứu rỗi như 

là một lời cầu nguyện được nói ra, và rồi đời sống chúng ta cứ tiếp tục 

giống như trước đó, như vậy là chúng ta đã phạm thượng với Đức Chúa 

Trời. Bởi vì như vậy là chúng ta cho rằng Ngài là một Đức Chúa Trời có 

thể chịu được những hậu quả nặng nề nhất của tội lỗi nhưng lại không thể 

kiểm soát được những tội lỗi mà chúng ta phải tranh chiến mỗi ngày. Điều 

đó không đúng. Đó không phải là Phúc âm. Đức Chúa Trời Đấng có thể 

chịu được những hậu quả nặng nề nhất của tội lỗi cũng có thể kiểm soát 

được những tội lỗi trong đời sống chúng ta mỗi ngày. Bởi Ân điển Ngài 

chúng ta được tự do khỏi hình phạt của tội lỗi.  
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Nhưng thứ nhì: Bởi ân điển Ngài, chúng ta được tự do khỏi quyền lực của 

tội lỗi. Rô-ma đoạn 6 chép 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội 

lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng 

chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, 

tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị 

chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng 

Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì 

chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một 

cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ 

làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 Vì biết rõ rằng người 

cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho 

thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi 

nữa. 7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. 8 Vả, nếu chúng ta đã 

cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng 

sống với Ngài, 9 bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì 

chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10 Vì nếu Ngài đã 

chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy 

là sống cho Đức Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết 

về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus 

Christ. 

 

Quý vị là những người đi theo Đấng Christ nếu quý vị đã được tái sanh. 

Tôi muốn nhắc nhở quý vị. Đây có thể là một trong những lẽ thật quan 

trọng nhất mà quý vị học được hôm nay, lẽ thật này gắn liền với đời sống 

quý vị ngay tại đây, ngay lúc này. Quý vị đã chết về tội lỗi! Quý vị đã chết 
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về tội lỗi…chết về hình phạt của tội lỗi và chết về quyền lực của tội lỗi 

trong đời sống mình. Hãy xem như mình đã chết về tội lỗi. Quý vị sống cho 

Đức Chúa Trời. Rất nhiều người trong chúng ta, thậm chí là những người 

thật sự đi theo Đấng Christ, đã được tái sanh, nhưng vẫn sống dưới sự cai 

trị của tội lỗi. Tôi xin nhắc nhở quý vị. Cho nên, mời quý vị xem sau đó 

hai đoạn nữa 1hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở 

trong Đức Chúa Jêsus Christ, 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống 

đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội 

và sự chết. Đức Chúa Trời không còn kể quý vị là có tội nữa. Đức Chúa 

Trời không còn kể quý vị là có tội nữa. Đó là Ân điển. Đó là ân điển cai trị 

chúng ta. Quý vị sẽ nghĩ: “Nhưng tôi vẫn phải tranh chiến với tội lỗi mà.” 

Vâng, đúng vậy. Rô-ma 7:15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi 

chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 16 Song nếu tôi 

làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. 
17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong 

tôi. 18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác 

thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm 

trọn; 19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ 

mình không muốn. 20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng 

phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Đây là phân 

đoạn lạ nhất trong Kinh Thánh. Phúc âm nói 22Vì theo người bề trong, tôi 

vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23 nhưng tôi cảm biết 

trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, 

bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể 

tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết 

nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa 

chúng ta! Ngài ban cho chúng ta năng quyền vượt trên tội lỗi. Ân điển 
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không phải là điều đã cứu chúng ta. Mà là điều đang cứu chúng ta hiện giờ, 

điều đang ban năng quyền cho chúng ta hiện giờ. Quý vị đã thấy vì sao 

chúng ta không thể bỏ Phúc âm lại phía sau chưa? Phúc âm rất vĩ đại cho 

đời sống chúng ta ngày nay, cho những sự tranh chiến của chúng ta ngày 

nay, cho những cám dỗ mà chúng ta sẽ đối mặt trong tuần này. Quý vị cần 

Phúc âm. Quý vị cần Ân điển của Ngài.  

Từ đây dẫn đến lẽ thật thứ ba: Tại sao tôi muốn quý vị suy nghĩ về Ân điển. 

Ân điển là sứ điệp cho chúng ta, Ân điển là Thầy của chúng ta, nhưng thứ 

ba, Ân điển là động lực của chúng ta. Điều này rất to lớn, đặc biệt là khi 

chúng ta đến với hình ảnh trong Phi-líp 2:13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời 

cảm động lòng anh em. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh 

em. Đó là điều câu 13 chép. Nào, một vài phút nữa thôi chúng ta sẽ nói về 

việc làm và Sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ nói về điều đó, nhưng chúng ta cần 

phải nhìn thấy điều này trước. Tôi muốn quý vị hãy theo sát tôi ở đây bởi vì 

chỉ cần đi sai một chút thôi là quý vị sẽ hiểu sai về điều này. Hãy theo sát 

tôi ở đây. Ân điển là động lực của chúng ta. Động lực cho sự vâng lời của 

chúng ta không bao giờ là lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi cần quý vị hãy 

theo thật sát ở đây. Động lực cho sự vâng lời của chúng ta không bao giờ là 

lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi không tin rằng có chỗ nào trong Kinh 

Thánh dạy rằng lòng biết ơn là xấu. Lòng biết ơn là điều tốt. Chúng ta nên 

có lòng biết ơn. Đó là một phần trong sự thờ phượng. Chúng ta phải tạ ơn 

Chúa về thập tự giá. Tạ ơn Chúa về thập tự giá. Tạ ơn, biết ơn. Nhưng tôi 

muốn quý vị cùng tôi suy nghĩ về thể nào lòng biết ơn, một điều tốt, có thể 

trở nên động lực cho sự vâng lời của chúng ta và trở thành một điều xấu. 

Tôi muốn quý vị cùng suy nghĩ về lòng biết ơn với tôi. Nếu một người nào 

đó làm một điều gì tốt đẹp cho quý vị, rộng lượng với quý vị, thì quý vị 
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cảm thấy biết ơn họ. Cách điều đó được thể hiện thường là thông qua suy 

nghĩ: “Tôi cần phải làm gì đó cho người này. Tôi cần phải làm gì đó cho 

người này.” Như vậy nếu một ai đó làm một điều tốt cho chúng ta, thì 

chúng ta cảm nhận được một điều, chúng ta gọi đó là gì? Chúng ta gọi đó là 

nợ biết ơn. Chúng ta cảm nhận được nợ biết ơn. Nếu quý vị đãi tôi một bữa 

ăn thật ngon thì tôi sẽ nghĩ: “Ít nhất mình phải mời lại người đó đi ăn ở nhà 

hàng McDonalds hoặc chỗ nào tương đương như vậy.” Có thể tôi không 

làm được những gì quý vị đã làm cho tôi, nhưng tôi muốn làm một điều gì 

đó cho quý vị. Như vậy chúng ta mang lấy nợ biết ơn khi nhận biết một 

điều tốt đã được làm cho mình. Bây giờ tôi muốn quý vị suy nghĩ về thể 

nào lối suy nghĩ này đang tràn lan trong Cơ đốc giáo hiện đại.  Quý vị đã 

học rất nhiều rồi, hãy nhìn xem những điều Đức Chúa Trời đã làm cho 

mình, bây giờ quý vị định sẽ làm lại cho Ngài nhiều đến đâu? Hãy nhìn 

xem những gì Chúa Giê-xu đã ban cho quý vị. Bây giờ quý vị định sẽ cho 

lại Ngài bao nhiêu? Chúng ta có tư tưởng này, chúng ta bắt đầu nghĩ, hãy 

nhìn xem tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm để ban cho tôi Sự cứu 

rỗi. Ngài đã ban Con Ngài đến để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi. Bây 

giờ tôi có thể làm gì cho Ngài đây? Và chúng ta nghĩ: “Chúa Giê-xu đã làm 

tất cả những điều đó, tôi sẽ dâng cuộc đời mình, dâng hiến cho Ngài tiền 

bạc của tôi, nhà của tôi, gia đình tôi, xe của tôi, và mọi thứ tôi có. Mọi điều 

tôi có tôi sẽ dâng cho Ngài, vì cớ những điều Ngài đã làm cho tôi.” Bây giờ 

quý vị hãy nghĩ xem làm như vậy có gì sai? Tôi muốn quý vị suy nghĩ về 

điều này với tôi. Tại điểm này chúng ta bắt đầu suy nghĩ về tất cả những 

điều chúng ta làm trong mối quan hệ với Đấng Christ. Tất cả những điều 

chúng ta làm trong Cơ đốc giáo là mắc nợ Ngài lòng biết ơn. Nhưng sự thật 

là ngay khi quý vị trả được một điều trong nợ biết ơn với Đức Chúa Trời, là 

trước hết quý vị đã thu nhỏ nền tảng của Ân điển. Đó là Ân điển bởi vì quý 
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vị không thể trả lại được. Vì vậy hãy chấm dứt Cơ đốc giáo hiện đại theo 

lối như vậy đi. Hãy ngừng cố gắng đi, hỡi những người thật sự đi theo 

Đấng Christ. Quý vị không thể trả lại cho Đức Chúa Trời. Điều này biến 

thành một lối sống tôn giáo lệch lạc, trong đó chúng ta bắt đầu nghĩ việc 

chúng ta đi nhóm lại, việc chúng ta đọc Kinh Thánh, việc chúng ta cầu 

nguyện, và tất cả những việc khác mà chúng ta làm, là đang trả lại cho Đức 

Chúa Trời những điều Ngài đã làm cho chúng ta. Sự thật là chúng ta không 

mắc nợ Đức Chúa Trời. Hãy theo sát tôi ở đây nào. Một lần nữa điều này 

rất dễ bị bóp méo. Hãy theo sát tôi. Chúng ta không mắc nợ Đức Chúa 

Trời. Thật ra, tôi có thể nói mạnh miệng rằng: “Chúng ta không mắc nợ 

Đức Chúa Trời điều gì cả. Chúng ta không mắc nợ Đức Chúa Trời điều gì 

cả.” Nào, nói như vậy không có nghĩa là Ngài đã không ban cho chúng ta 

điều gì cả. Rõ ràng là Ngài đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều. Ngài đã 

ban cho chúng ta sự sống Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta chính Ngài. Ngài 

đã ban cho chúng ta mọi ơn phước này. Không nghi ngờ gì. Nhưng vẻ đẹp 

của Cơ đốc giáo là không phải Ngài làm tất cả những điều đó cho chúng ta 

để chúng ta phải làm lại điều gì đó cho Ngài. Sự thật là Đức Chúa Trời 

chưa bao giờ ngừng ban cho chúng ta. Điểm then chốt là đây. Chìa khóa là 

đây. Khi chúng ta suy nghĩ như thế này: “Hãy nhìn xem những điều Đức 

Chúa Trời đã làm cho tôi tại thập tự giá, bây giờ tôi phải sống thế nào cho 

Ngài đây?” Sự thật là chúng ta không thể sống cho Ngài nếu Ngài ngừng 

ban cho chúng ta. Và vì vậy, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có 

thể trả được một điều nào cho Đức Chúa Trời. Bởi vì Ân điển của Ngài 

không chỉ đã cứu quý vị. Ân điển của Ngài đang cứu quý vị hiện giờ. 

Chúng ta nghĩ mình là ai mà kiêu ngạo đến mức nghĩ mình có thể dâng cho 

Đức Chúa Trời một điều gì. Sự thật là nếu quý vị đã là một người đi theo 

Đấng Christ trong 75 năm, thì hôm nay quý vị cũng cần có Ân điển của 
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Ngài cách khẩn thiết như 75 năm trước. Đức Chúa Trời không kinh doanh, 

Ngài không phải là một doanh nhân muốn hợp tác làm ăn với quý vị. Quý 

vị biết tại sao không? Bởi vì quý vị chẳng có gì để trao đổi cả. Bất cứ điều 

gì tốt lành quý vị có thể dâng cho Ngài đều đến từ Ngài. Đó là vẻ đẹp của 

Cơ đốc giáo. Chúng ta không mắc nợ Đức Chúa Trời. Và lòng biết ơn 

không phải là động lực.  

Không phải lòng biết ơn là xấu, nhưng lòng biết ơn không phải là động lực 

khiến chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó động lực cho sự vâng 

lời của chúng ta là Ân điển của Đức Chúa Trời, luôn luôn là Ân điển của 

Đức Chúa Trời. Ân điển của Ngài là động cơ thúc đẩy chúng ta. Ân điển 

Ngài thúc đẩy chúng ta, 2 Cô-rinh-tô chép, vâng lời Ngài. Chúng ta 

không mắc nợ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta được Đức Chúa Trời 

ngự vào lòng. Chúng ta được Đức Chúa Trời ngự vào lòng. Ân điển của 

Ngài sống trong chúng ta. Đó là vẻ đẹp của Cơ đốc giáo. Chúng ta không 

bao giờ, không bao giờ có thể bỏ qua Sự cứu rỗi và cố giành lấy sự ưa thích 

của Đức Chúa Trời hay cố báo đáp cho Ngài. Điều đó làm thu nhỏ nền tảng 

của Phúc âm. Andrew Murray đã diễn đạt điều này cách khéo léo nhất 

trong một cuốn sách của ông, có tựa đề Sống trong Đấng Christ, một cuốn 

sách tuyệt vời. Ông nói tư tưởng mà nhiều Cơ đốc nhân nghĩ về Ân điển là 

như thế này: “Sự cải đạo và sự tha tội của họ là công việc của Đức Chúa 

Trời, nhưng bây giờ với lòng biết ơn Đức Chúa Trời, việc sống làm những 

Cơ đốc nhân và đi theo Chúa Giê-xu là công việc của họ.” “Không” ông 

nói “cũng như Chúa Giê-xu đã kéo quý vị về với Ngài khi phán “Hãy đến”, 

Ngài cũng đang giữ lấy quý vị khi phán “Hãy sống trong ta.” Ân điển quá 

khứ hãy đến cùng ta và Ân điển tương lai hãy sống trong ta là ánh sáng từ 

Ngài và chỉ Ngài mà thôi.” Chúng ta được Đức Chúa Trời ngự vào lòng và 
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Ân điển Ngài bao phủ mọi khía cạnh Sự cứu rỗi của chúng ta. Bây giờ 

chính tại điểm này nếu quý vị thật sự hiểu thấu được điều này, quý vị sẽ bắt 

đầu nghĩ: “Vậy thì tôi phải làm gì đây? Nếu Đức Chúa Trời là Đấng hành 

động trong tôi, vậy tôi phải làm gì đây?” Tại điểm này nhiều người sẽ bắt 

đầu nghĩ: “Vậy là tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi cứ buông xuôi và để cho Đức 

Chúa Trời làm.” Chúng ta bắt đầu có tư tưởng thụ động này về Cơ đốc 

giáo, và đó cũng không phải là Phúc âm. Từ đây dẫn chúng ta đến với lẽ 

thật thứ hai, Ân điển bao trùm mọi khía cạnh của Sự cứu rỗi chúng ta. Quý 

vị đã nhận lấy điều này với cả tâm trí, tấm lòng và đôi tay của mình. 

Vậy thứ nhì: Đức tin là cầu nối do Đức Chúa Trời lập nên giữa việc làm 

của Ngài và việc làm của chúng ta trong Sự cứu rỗi. Nào, đây là lúc việc 

làm có mặt. Đức tin là cầu nối. Chỉ nhờ Ân điển và bởi đức tin mà thôi. Ân 

điển bao trùm mọi điều. Đức tin là cầu nối giữa việc làm của Ngài và việc 

làm của chúng ta trong Sự cứu rỗi. Cuối cùng thì đây là lúc chúng ta cũng 

đến với sự căng thẳng đã dấy lên trong Ma-thi-ơ đoạn 7 vài tuần trước. 

“Chẳng phải,” Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta 

rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; 

nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Chúa 

Giê-xu đã phán điều này. Rõ ràng, rõ ràng vâng theo ý muốn của Đức Chúa 

Cha là rất quan trọng với Chúa Giê-xu, và thậm chí điều này còn có liên 

quan đến việc có được vào thiên đàng hay không. Việc làm có vai trò nào 

trong Sự cứu rỗi của chúng ta không? Rõ ràng theo một ý nghĩa nào đó là 

có. Nhưng chúng ta đã thấy và biết chúng ta không thể làm bất cứ điều gì 

để đạt được Sự cứu rỗi. Chúng ta biết rằng đức tin là cách duy nhất để 

chúng ta nhờ đó được cứu. Chúng ta biết chỉ bởi đức tin mà thôi. Chúng ta 

được xưng công bình bởi đức tin nơi huyết Ngài. Chúng ta đã học điều này. 
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Vậy chúng ta phải dung hòa hai điều này lại với nhau như thế nào? Đây là 

lúc Phi-líp đoạn 2 câu 12 và 13 trở nên thật đẹp đẽ. Bởi vì hai vấn đề này 

có thể đi song song với nhau. Quý vị sẽ thấy. Hãy lắng nghe lời Kinh 

Thánh chép, câu 12 …hãy làm nên sự cứu chuộc mình. Hãy làm nên sự 

cứu chuộc mình. Đây là việc làm chủ động. Đó là việc cần làm. Hãy càng 

hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. 13 Vì, 

đây là lý do để điều đó có thể xảy ra. Tại sao điều đó có thể xảy ra. Vì ấy 

chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em. Như vậy điều chúng ta 

thấy là việc làm của Đức Chúa Trời và việc làm của con người đi đôi với 

nhau. Về nghĩa đen cụm từ làm nên sự cứu chuộc mình có nghĩa là tạo ra 

Sự cứu rỗi cho mình; hoàn tất Sự cứu rỗi của mình. Tôi sẽ nói rõ hơn về 

vấn đề này sau. Vậy làm sao để chúng ta vẫn làm điều đó, nhưng đồng thời 

đó cũng là việc làm của Đức Chúa Trời? Câu trả lời là Đức tin. Đức tin là 

cầu nối giữa hai điều đó. Ngay cả câu 12 và 13 ở đây cũng rất dễ bị hiểu 

sai. Nhiều người trong quý vị sẽ bước đi và nghĩ: “Tôi phải cảnh giác về 

điều này.” Dầu vậy, nhiều người khác trong chúng ta sẽ bước đi và nghĩ: 

“Trong Sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời làm phần việc của Ngài, còn tôi làm 

phần việc của tôi.” Đó không phải là điều Phi-líp 2 muốn dạy chúng ta. 

Phân đoạn này không dạy rằng Đức Chúa Trời làm phần việc này, còn tôi 

sẽ làm phần việc kia và gặp Ngài ở giữa. Điều phân đoạn này muốn dạy là 

chúng ta làm việc, nhưng khi chúng ta làm, ấy là Đức Chúa Trời làm trong 

chúng ta. Và cách duy nhất chúng ta có thể làm việc là công việc của Đức 

Chúa Trời phải rõ ràng trong đời sống chúng ta. Không phải là đây là phần 

của Ngài, kia là phần của tôi, tôi đem phần của tôi đến cho Ngài. Thay vào 

đó bất kỳ phần nào tôi đem đến cho Ngài đều là bởi vì Đức Chúa Trời đã 

làm việc trong đó. Tôi xin chỉ cho quý vị thấy điều này trong Kinh Thánh. 

Hãy cùng mở ra với tôi về phía tay phải một sách, đến Cô-lô-se đoạn 3. Tôi 
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sẽ cho quý vị thấy điều này ở hai địa chỉ khác nhau. Cô-lô-se đoạn 3. Hãy 

xem với tôi trong câu 1. Đây là phân đoạn chúng ta đã từng học trước đây. 

Tôi đang quay lại với loạt bài học Sống trong Đấng Christ, nội dung này 

quay lại với loạt bài học đó khá nhiều. Cô-lô-se đoạn 3 câu 1. Hãy lắng 

nghe lời Kinh Thánh chép: 1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng 

Christ. Hãy lắng nghe điều Kinh Thánh chép ở đây. Điều Kinh Thánh nói 

đến ở đây là những gì xảy ra khi chúng ta đặt đức tin nơi Đấng Christ, và 

chúng ta là ai trong Đấng Christ. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng 

Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức 

Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở 

dưới đất. Hãy lắng nghe câu 3. 3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã 

giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4 Khi 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. Đó là hình ảnh trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 1 đến 

câu 4. Sự sống quý vị giờ đây được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa 

Trời. Ai là sự sống của quý vị. Đấng Christ là sự sống của quý vị. Sự sống 

của quý vị không thuộc về quý vị nữa. Đấng Christ là sự sống của quý vị. 

Quý vị là như vậy. bây giờ dựa trên sự thật quý vị là ai, Đấng Christ là ai 

trong quý vị, hãy lắng nghe lời thúc giục, lắng nghe mạng lịnh này. 5 Vậy 

hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, 

tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ 

hình tượng: 6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên 

các con không vâng phục; 7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu 

đó, và ăn ở như vậy. 8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, 

tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có 

một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ 

người cũ cùng công việc nó, 10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi 
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ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu 

biết đầy trọn. Hình ảnh ở đây là như vậy. Quý vị có thấy không? Được 

làm nên mới. Ai đang làm nên mới. Đức Chúa Trời đang làm công việc đó. 

Ngài đã lấy đi sự sống của quý vị. Ngài đã đặt Đấng Christ làm sự sống của 

quý vị. Đó là điều xảy ra khi chúng ta được tái sanh. Và bây giờ điều xảy 

ra là chúng ta làm tất cả những điều vừa nêu ở trên. Chúng ta không nói 

dối. Chúng ta tránh nói hành. Chúng ta tránh giận dữ. Chúng ta tránh sự 

hung bạo. Chúng ta làm cho chết đi mọi sự này, mọi sự bất khiết, mọi ham 

muốn xấu xa, tất cả những điều đó. Chúng ta làm tất cả những điều này bởi 

vì Đấng Christ là sự sống trong chúng ta, Ngài giúp chúng ta có thể làm 

được. Địa vị của chúng ta trong Đấng Christ là lý do tiến trình này có thể 

được thực hiện.  

Đó là việc làm của Đức Chúa Trời trong chúng ta, nhưng không nghi ngờ 

gì là chúng ta cũng làm việc ở đây. Bây giờ hãy mở ra một địa chỉ nữa. 2 

Phi-e-rơ đoạn 1. Cứ lật về phía tay phải. Quý vị sẽ lật qua Hê-bơ-rơ và Gia-

cơ, rồi đến 1 Phi-e-rơ. Hãy mở ra 2 Phi-e-rơ đoạn 1. Hình ảnh ở đây cũng 

giống như vậy. Chúng ta thấy hai điều này đi đôi, đi song song với nhau 

xuyên suốt Kinh Thánh. Ga-la-ti đoạn 2 câu 20. 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; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy 

là tôi sống trong gì? Tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. 

Quý vị có thấy điều này không? Không chỉ là tôi đã được cứu bởi Đức tin, 

điều đó là đúng, vâng, nhưng hiện giờ tôi cũng sống bởi Đức tin. Đức tin là 

phương cách để tôi nhận dạng với Đấng Christ đã chịu đóng đinh, Đấng đã 

ban cho tôi sự đắc thắng trên tội lỗi mỗi ngày. Hãy xem 2 Phi-e-rơ đoạn 1 

câu 3. Hãy lắng nghe câu Kinh Thánh này. Đó là việc làm của Đức Chúa 
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Trời. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc 

về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và 

nhân đức mà gọi chúng ta, 4 và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban 

lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh 

khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần 

bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy là Ngài phán: “Các ngươi đã có mọi điều 

các ngươi cần rồi.” Ta đã ban cho các ngươi mọi điều các ngươi cần. Các 

ngươi được dự phần vào bản tính thánh. Bây giờ, dưới ánh sáng của hình 

ảnh này, hãy xem những điều được chép trong câu 5 Vậy nên, về phần 

anh em, phải gắng hết sức. Bây giờ là việc làm của chúng ta. Hình ảnh ở 

đây là như thế này. Phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân 

đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ, 

thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7 thêm 

cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh 

em lòng yêu mến. Quý vị thấy hình ảnh ở đây rồi đấy. Có phải bây giờ 

không phải là công việc của Đức Chúa Trời nữa, bây giờ công việc của 

chúng ta bắt đầu và chúng ta để Đức Chúa Trời lại phía sau không? Không, 

không phải như vậy, đó là công việc của Đức Chúa Trời, công việc của 

Đức Chúa Trời giúp công việc của chúng ta được khả thi. Quý vị thấy hình 

ảnh ở đây chưa? Như vậy Đức tin làm cầu nối giữa công việc của Đức 

Chúa Trời và công việc của chúng ta như thế nào? Đây là lúc tôi muốn quý 

vị theo tôi thật sát. Đức tin liên quan đến hai điều. Trong việc làm nên Sự 

cứu rỗi này, Đức tin liên quan đến hai điều.  

Thứ nhất: Đức tin liên quan đến sự phụ thuộc hoàn toàn vào công việc của 

Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, sự phụ thuộc hoàn toàn. Hãy theo 

sát tôi ở đây. Điều này quay lại với những gì chúng ta đã học trong tuần 
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trước. Trước đây chúng ta phụ thuộc vào việc Đức Chúa Trời ban sự sống 

cho chúng ta. Hiện giờ chúng ta phụ thuộc vào việc Đức Chúa Trời ban sự 

sống cho chúng ta. Đức tin đã cứu chúng ta trong quá khứ cũng chính là 

Đức tin thánh hóa chúng ta hiện giờ. Rõ ràng là có những sự khác biệt, 

nhưng giống như khi Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta khi chúng ta nhận 

được Sự cứu rỗi, khi chúng ta được tái sanh, chúng ta cũng cần Đức Chúa 

Trời tiếp tục mở mắt chúng ta, không phải theo cách Ngài đã mở mắt chúng 

ta ban đầu để nhìn thấy nhu cầu về Ngài, nhưng chẳng phải chúng ta cần 

Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là cách sống đời sống Cơ đốc sao? 

Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta cần Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta mỗi 

ngày để nhìn thấy sự phụ thuộc của chúng ta vào Ngài, nhìn thấy sự phụ 

thuộc của chúng ta mỗi ngày vào Ân điển Ngài và Phúc âm. Chúng ta 

không được cứu bởi nỗ lực cá nhân để sống bằng nỗ lực cá nhân. Chúng ta 

được cứu bởi sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để sống trong sự phụ thuộc 

vào Đức Chúa Trời, để chúng ta luôn luôn thấy rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, 

con cần Ngài. Con đến với Ngài với đôi bàn tay trắng. Giống như ngày 

trước con không đem gì trong tay, hôm nay con cũng không đem gì trong 

tay. Khi con thức dậy vào buổi sáng, lạy Đức Chúa Trời, con không có gì 

để đem cho Ngài. Xin Ngài hãy làm việc trong con.”  Liên tục từng giây 

phút, chúng ta phụ thuộc vào Ngài. Điều này rất then chốt. Chúng ta phải 

nắm lấy điều này bởi vì việc làm không thể giúp chúng ta đạt được Sự cứu 

rỗi. Bởi vì sự thật là mọi điều chúng ta đang làm, mọi công việc của chúng 

ta đều đến bởi ai? Bởi Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta không đạt được 

Sự cứu rỗi trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì chính Đức Chúa Trời đang làm 

việc trong chúng ta. Hãy liên tục ngửa trông Ngài. Mục sư nói liên tục sao? 

Đúng vậy. Đó là đời sống Đức tin. Sự phụ thuộc từng giây phút một, từng 

ngày một vào Đức Chúa Trời, để Ngài ban cho chúng ta mọi năng quyền để 
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sống tin kính, chứ không bao giờ là nỗ lực cá nhân. Đó là khi tội lỗi bước 

chân vào. Nếu chúng ta muốn làm nên Sự cứu rỗi mình, thì chúng ta phải 

phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, và Đức tin là ngửa trông Ngài. Đức tin là 

thái độ của tấm lòng nói rằng: “Con không đem gì cho Ngài. Con cần 

Ngài.” Nó mở mắt chúng ta. Tuần trước chúng ta đã nói về khi chúng ta 

được tái sanh, điều xảy ra là Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của chúng 

ta.  

Bây giờ rõ ràng tấm lòng của chúng ta đã được thay đổi, cho nên chúng ta 

cần Ngài uốn nắn tấm lòng của chúng ta. Đây chính là điều Phi-líp đoạn 2 

nói đến. Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta để làm hai điều. Để 

muốn và để làm.  

Trước tiên là để muốn. Ngài uốn nắn tấm lòng của chúng ta. Ở đây không 

chỉ nói về những ước muốn của chúng ta. Ở đây nói về bề sâu những mong 

muốn thật sự của chúng ta. Điều chúng ta nói trong Đức tin, thái độ của 

chúng ta khi có Đức tin; là chúng ta, những người đi theo Đấng Christ sẽ 

nói mỗi ngày rằng: “Con muốn điều Ngài muốn. Con muốn được muốn 

điều Ngài muốn. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con đang sống trong một nền 

văn hóa bị vây quanh bởi những sự vui thích của thế gian.” Đức tin nói mỗi 

ngày rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con bị vây quanh mỗi ngày bởi những vui 

thú này. Con cần những khao khát mới từ nơi Ngài. Con cần Ngài bởi Ân 

điển hãy thay đổi những ước muốn của con, thay đổi những mong muốn 

của con mạnh mẽ hơn nữa, hơn nữa. Tiến trình mà Ngài đã bắt đầu khi thay 

đổi tấm lòng con, con cần Ngài uốn nắn tấm lòng con nhiều hơn nữa.” 

Trong Đức tin những điều đó xảy ra. Đức Chúa Trời là thành tín. Và điều 

xảy ra là chúng ta cần Ngài uốn nắn tấm lòng mình. Tuần trước chúng ta đã 
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nói về thể nào Ngài biến đổi đời sống chúng ta, tiến trình biến đổi đó bắt 

đầu. Dầu vậy, chúng ta không chỉ cần Ngài biến đổi đời sống chúng ta.  

Thứ nhì: Chúng ta cần Ngài ban năng quyền cho đời sống chúng ta. Đây là 

điều chúng ta thấy trong Ê-xê-chi-ên 36. Ngài đặt Thánh Linh Ngài vào 

trong chúng ta để giúp chúng ta có thể vâng theo mạng lệnh Ngài. Điều này 

rất then chốt, muốn và làm. Và thưa quý vị, cách duy nhất để chúng ta có 

thể làm, cách duy nhất để chúng ta có thể làm việc trong đời sống Cơ đốc, 

trong cuộc đời đi theo Đấng Christ, là bởi Đức tin. Đó là bởi Đức tin. Đó là 

nhờ Tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con cần Ngài giúp 

con làm việc. Con cần Ngài giúp đỡ con. Lạy Đức Chúa Trời, con không 

chỉ khao khát sự thánh khiết, Ngài đã ban cho con khao khát về sự thánh 

khiết, nhưng lạy Đức Chúa Trời, con cũng cần Ngài giúp đỡ con trở nên 

thánh khiết. Đây là Đức tin. Lạy Đức Chúa Trời, con không chỉ khao khát 

phục vụ những người xung quanh con, lạy Đức Chúa Trời, con cũng cần 

Ngài giúp đỡ con phục vụ những người xung quanh con. Quý vị thấy đấy, 

Đức tin là nền tảng. Đó là nền tảng trọn vẹn. Và việc chúng ta bước đi mỗi 

ngày, thực hành Đức tin đưa chúng ta quay lại với câu 12. Đây là điều Đức 

Chúa Trời đang làm. Ngài đang uốn nắn tấm lòng của chúng ta, Ngài đang 

ban năng quyền cho đời sống chúng ta. Đức tin là phụ thuộc vào việc Ngài 

làm đó. Sự thật là khi Đức tin phụ thuộc vào những việc Ngài làm đó, thì 

khía cạnh thứ hai của Đức tin xuất hiện. Đức tin không hoàn toàn là sự phụ 

thuộc vào những việc làm của Ngài trên đời sống chúng ta, mà là sự tận 

hiến hoàn toàn theo ý chỉ của Ngài trên đời sống chúng ta. Sự tận hiến hoàn 

toàn theo ý chỉ của Ngài trên đời sống chúng ta. Đây là lúc nói đến vai trò 

việc làm của chúng ta.  Phao-lô nói, hãy nắm lấy điều này, Phao-lô nói với 

mọi tín hữu thật, mọi người đi theo Đấng Christ, rằng: “Hãy làm nên Sự 
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cứu rỗi mình. Hãy làm nên,” ông nói: “Hãy làm việc chăm chỉ. Hãy làm 

việc siêng năng. Hãy làm việc cách kỷ luật.” Quý vị thấy điều đó khắp 

trong các thư tín của ông. Hãy làm việc, làm việc, làm nên Sự cứu rỗi 

mình. Nhiều người sẽ kêu lên: “Ồ, đây là tinh thần duy luật mà.” Không, 

đây không phải là Cơ đốc giáo Lười biếng. Đây là vấn đề thực hành đời 

sống Cơ đốc. Đây là vấn đề làm nên Sự cứu rỗi được bao trùm bởi Ân điển 

của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta làm việc và làm 

việc chăm chỉ ở vị thế những người đi theo Đấng Christ. Không phải bởi 

sức riêng của chúng ta, nhưng bởi Đấng ban sức lực cho chúng ta. Tôi xin 

cho quý vị hai địa chỉ Kinh Thánh mang tính chìa khóa ở đây. Hãy xem 1 

Cô-rinh-tô đoạn 15. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15. Quý vị phải xem hai địa chỉ 

Kinh Thánh này. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 10, rồi sau đó chúng ta sẽ quay 

lại Cô-lô-se.  

Quý vị phải nhận thức rằng đây là một hành động chủ động. Chúng ta làm 

nên Sự cứu rỗi mình. Quý vị không thể được thánh hóa, không thể làm nên 

Sự cứu rỗi mình bằng cách dành hàng giờ trên internet hay xem những 

chương trình TV vô bổ, tham gia vào những cuộc tán gẫu, hay theo đuổi 

những thú vui của thế gian. Đó không phải là cách chúng ta được Thánh 

hóa. Sự thánh hóa không xảy ra như vậy. Sự thánh hóa xảy ra nhờ việc làm. 

Nhưng là những việc làm mà Đức Chúa Trời giúp chúng ta làm. Hãy xem 

điều này. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 10. Đây là khi Phao-lô đang nói về 

Phúc âm, một trong những bài tóm tắt Phúc âm trong phần đầu của 1 Cô-

rinh-tô đoạn 15. Hãy lắng nghe những điều ông nói. Chúng ta sẽ bắt đầu từ 

câu 9 để nắm văn cảnh ở đây. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, 

không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa 

Trời. Bây giờ hãy nghe này. Hãy gạch dưới câu 10. Hãy lắng nghe điều 
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này. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn 

Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Như vậy ông nói tất cả 

đều là nhờ Ân điển. Nhưng hãy nghe tiếp. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc 

hơn các người khác. Như vậy ông đã làm việc rất chăm chỉ. Rồi ông nói 

tiếp. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Quý 

vị có thấy không? Ân điển của Đức Chúa Trời đầu tiên. Ân điển của Đức 

Chúa Trời ở giữa. Chúng ta thấy sự làm việc chăm chỉ bởi Ân điển của Đức 

Chúa Trời. “Ông nhìn lại,” và nói: “Đó là bởi Ân điển của Đức Chúa Trời.” 

Hình ảnh ở đây là như vậy. Chúng ta thấy khi Phao-lô thức dậy vào buổi 

sáng, ông sống đời sống Cơ đốc bằng cách nào? Chúng ta phải sống đời 

sống Cơ đốc của một người cha, một người mẹ, hay một thiếu niên như thế 

nào? Đời sống đó trông như thế nào? Chúng ta thức dậy vào buổi sáng và 

ngửa trông Đức Chúa Trời. Và thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con 

không thể làm được điều đó. Ân điển của Ngài là mọi điều con có. Con cần 

Ân điển của Ngài. Con cần quyền năng của Ngài hành động trong con. Con 

cần Ngài giúp con sống thể hiện việc làm của Ngài.” Điều đó phụ thuộc 

vào Ân điển, chúng ta đã nói về Đức tin phụ thuộc vào Ân điển, giờ đây 

điều đó được thể hiện ra mỗi lúc, mỗi ngày trong suốt cuộc đời của Phao-

lô. Ông liên tục ngửa trông Ân điển của Đức Chúa Trời, và ông làm việc 

chăm chỉ bởi Ân điển của Đức Chúa Trời. Rồi sau một ngày dài giảng dạy, 

làm một ít phép lạ ở đây, một vài điều đặc biệt ở kia, ông nhìn lại và nói: 

“Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” Tất cả đều là 

nhờ Ân điển. Nhưng đó là Đức tin trong Ân điển mà Đức Chúa Trời ban 

từng giây phút, và phải làm việc, làm việc thật chăm chỉ. Ông nói: “Tôi đã 

làm nhiều việc hơn các người khác.” Tôi xin cho quý vị một địa chỉ nữa. 

Hãy quay lại Cô-lô-se, lật về phía tay phải qua khỏi Phi-líp. Hãy mở ra Cô-

lô-se đoạn 1. Đây là  thuật ngữ khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy 
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có một chút không thoải mái. Cô-lô-se đoạn 1. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 

27, nhưng sẽ tập trung vào câu 28 và 29. Câu 27 là hình ảnh tuyệt vời về 

Phúc âm của Đấng Christ trong quý vị. Tôi muốn quý vị lắng nghe những 

điều ông nói sau đó. Ông nói trong câu 27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến 

họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể 

nào… Đây là sự mầu nhiệm của Phúc âm, nghĩa là Đấng Christ ở trong 

anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Ông nói: “Đấng Christ ở trong anh 

em.” Bây giờ hãy lắng nghe điều này. 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. Hãy lắng nghe điều ông đang làm. Ông đang làm 

việc. Ông đang rao giảng. Ông đang răn bảo. Ông đang dạy dỗ mọi người 

để có thể bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ. 29 Ấy cũng 

là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu. Quý vị có 

thấy những từ ngữ mà ông sử dụng ở đây không? Tôi làm việc, chiến đấu. 

Đừng bỏ lỡ điều này. Nhờ gì? Nhờ sức Ngài, là sức hành động cách có 

quyền trong tôi. Quý vị có thấy không? Ông làm việc. Ông làm việc chăm 

chỉ. Ông làm nên Sự cứu rỗi mình. Ông đang rao giảng Phúc âm, răn bảo 

mọi người về Phúc âm, giúp đỡ mọi người tăng trưởng trong Phúc âm. Ông 

đang thực hành đời sống Cơ đốc. Ông nói tôi đang tranh chiến, và tôi tranh 

chiến với sức của Ngài đang hành động trong tôi. Là như vậy. Thưa quý vị, 

đây là bí quyết về việc làm nên Sự cứu rỗi chúng ta nhờ quyền năng Đức 

Chúa Trời ban. Hãy lắng nghe những lời C. T. Studd nói. Trước đây quý vị 

đã từng nghe tôi nói về C. T. Studd rồi, ông đã đi đến Trung Quốc, đến Ấn 

Độ, và khi đã được 50 tuổi, thay vì nghỉ hưu ông nói đã đến lúc ông phải đi 

đến Su-đăng. Đến đó, ông đã đưa dẫn rất nhiều người ở khắp Su-đăng đến 

với Đấng Christ, và đã khởi đầu cho phong trào được biết đến với tên gọi 
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World Wide Evangelism Crusade, là phong trào rao giảng Phúc âm khắp 

Châu Á, Châu Phi, và Nam Mỹ. Ông đã qua đời ở miền Trung Su-đăng ở 

tuổi 70. Tôi muốn quý vị nghe điều ông đã viết không lâu trước khi qua 

đời. “Chúng ta đã chờ đợi một phong trào khác bắt đầu quá lâu rồi. Thời 

gian chờ đợi đang trôi qua. Những người như chúng ta có nên run sợ trước 

thế giới không? Chúng tôi sẽ đi trước những Cơ đốc nhân đa sầu đa cảm, ít 

đức tin, hâm hẩm, buồn ngủ, để dám tin cậy nơi Đức Chúa Trời của chúng 

ta. Chúng tôi sẽ làm điều đó với niềm vui không thể nói thành lời hát vang 

trong lòng mình. Chúng tôi sẽ tin cậy Ngài. Sự vui mừng của Ngài sẽ ở 

trong lòng chúng tôi.” Hãy lắng nghe những điều ông nói: “Chúng tôi thà 

chết sớm hơn một nghìn lần nhưng tin cậy chỉ một mình Đức Chúa Trời, 

hơn là sống mà tin cậy con người.” Quý vị thấy thể nào con người này sống 

bởi đức tin rồi đấy. “Và chúng tôi đã đến được điểm này, trận chiến đã đắc 

thắng, kết thúc của chiến dịch vinh quang này đã trong tầm mắt, chúng tôi 

sẽ có được sự thánh khiết thật của Đức Chúa Trời, chứ không phải là những 

lời nói hoa mỹ hay những suy nghĩ đẹp đẽ. Chúng tôi sẽ có một sự thánh 

khiết thật; sự thánh khiết dám tin và dám làm cho Chúa Giê-xu Christ.” 

Thưa quý vị, chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải tuyệt đối tránh khỏi tinh 

thần duy luật. Chúng ta phải tuyệt đối tránh suy nghĩ rằng việc làm sẽ đưa 

chúng ta đến với Đức Chúa Trời, giúp chúng ta được Đức Chúa Trời chấp 

nhận, phải tuyệt đối tránh. Đồng thời, chúng ta có năng quyền của Đức 

Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa Giê-xu Christ sống lại từ kẻ chết, ở trong 

chúng ta. Vì vậy hãy đứng lên với năng quyền của Đức Chúa Trời hành 

động mạnh mẽ trong chúng ta. Hãy đi đến mọi ngóc ngách của 

Birmingham, và mọi ngóc ngách của các nước để công bố Sự vinh hiển 

Ngài, để chúng ta sẽ có được sự thánh khiết thật, chứ không phải là những 

cuộc nói chuyện và những lời lẽ hoa mỹ vào mỗi Chúa Nhật. Chúng ta sẽ 
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có một đời sống làm nên Sự cứu rỗi. Chúng ta không thể cứ làm những Cơ 

đốc nhân lười biếng. Hãy làm nên Sự cứu rỗi mình. Hãy làm việc. Hãy làm 

việc, hãy siêng năng. Hãy chịu kỷ luật bởi quyền năng của Đấng có công 

việc được bày tỏ rõ ràng trong quý vị, hãy liên tục phụ thuộc. Đó là Đức 

tin. Đó là Đức tin, và đó là lý do quý vị nghe thấy rất nhiều chỗ trong Tân 

Ước đặt việc làm và Sự cứu rỗi lại với nhau, giống như Chúa Giê-xu đã 

làm trong Ma-thi-ơ 7. Khi quý vị hiểu được điều này, thì sẽ thấy Ngài rất 

có lý khi nói: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, 

lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm 

theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Làm sao để chúng ta làm 

theo ý muốn của Đức Chúa Cha trên Thiên đàng? Bằng cách phụ thuộc liên 

tục mỗi ngày vào Đấng Christ ở trong quý vị.  

Đó là điểm chính của Bài giảng Trên núi. Chính vì vậy mà về sau trong 

Ma-thi-ơ 24:13 có chép Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ 

được cứu. Chỉ những kẻ còn đứng vững cho đến cuối cùng mới được cứu. 

Sao Ngài có thể nói như vậy? Như vậy có phải là Chúa Giê-xu đang phán 

rằng chúng ta phải tự đạt được Sự cứu rỗi cho mình và làm hết những phần 

việc còn lại, để đảm bảo chúng ta được đứng vững không? Không. Không, 

nhưng khi Đức Chúa Trời hành động trong quý vị, quý vị sẽ đứng vững cho 

đến cuối cùng. Rô-ma đoạn 2 câu 6 chép: “Đức Chúa Trời là Đấng sẽ trả 

lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: 7 Ai bền lòng làm lành, tìm 

sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời 

đời; 8 còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục 

sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. 9 Sự hoạn 

nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác.” Đức Chúa Trời sẽ trả lại cho 

mỗi người tùy theo công việc họ làm. Làm sao Phao-lô có thể nói như vậy? 
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Ông có thể nói như vậy bởi vì mọi điều ông đã làm đều là nhờ quyền năng 

của Đức Chúa Trời hành động trong ông. Về sau Rô-ma đoạn 11 câu 22 

chép …miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài; bằng 

chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. Lời đó có trọng lượng đấy.  Quý vị sẽ thấy 

sự chia rẽ trong Hội Thánh. Hãy tiếp tục trong sự nhân từ nếu không nhiều 

người trong chúng ta sẽ bị chặt đi. Hãy lắng nghe những điều được chép ở 

đây. Phao-lô nói về công việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Công 

việc của Đức Chúa Trời trong quý vị sẽ giúp quý vị làm điều đó. Cô-lô-se 

1:22 và 23. Điều này được nói đến khắp nơi trong Kinh Thánh. Anh em 

đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách 

được; 23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng. 1 Ti-

mô-thê 4:16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ 

trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. 

Làm sao Kinh Thánh có thể nói như vậy? Bởi vì đó là công việc của Đức 

Chúa Trời trong chúng ta, giúp chúng ta bền chí trong cuộc sống và giáo lý. 

Chúng ta phải kiên định trong đức tin, đức tin cứu rỗi, không chỉ ngay lúc 

được cứu rỗi, mà trong cả tiến trình cứu rỗi. Đức tin cứu rỗi là sự phụ thuộc 

hoàn toàn vào mọi công việc của Đức Chúa Trời trong quý vị, và đồng thời 

vì cớ công việc và sự chu cấp của Ngài trong quý vị, vào sự tận hiến hoàn 

toàn theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống quý vị. Chúng ta đã nói 

về điều này, tôi không nói rằng điều này là nhất thời, là hoàn hảo. Mỗi một 

người trong chúng ta được đảm bảo phần đời còn lại của mình sẽ làm trọn 

ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng từ đây dẫn chúng ta đến phần cuối 

cùng. Ân điển của Đức Chúa Trời bao trùm mọi khía cạnh Sự cứu rỗi của 

chúng ta. Đức tin là cầu nối giữa công việc của Đức Chúa Trời và công 

việc của chúng ta.  
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Phần thứ ba: Đức Chúa Trời chủ định hoàn tất Sự cứu rỗi của chúng ta vì 

Sự vinh hiển Ngài. Ngài chủ định hoàn tất công việc đó. Như tôi đã đề cập 

trước đây, làm nên Sự cứu rỗi theo nghĩa đen là làm cho trọn vẹn. Và 

chúng ta có thể nói điều đó với lòng tin chắc. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về 

điều này trong tuần tới trong bài học Đảm bảo về Sự cứu rỗi. Chúng ta có 

thể nói điều đó bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta. 

Hình ảnh ở đây là Đức Chúa Trời hoàn tất những gì Ngài đã khởi đầu. Đây 

là hình ảnh trong Phi-líp đoạn 1 câu 6. Đấng đã khởi làm việc lành trong 

anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài 

sẽ thực hiện cho đến khi hoàn tất, nhưng Ngài phán chúng ta phải làm nên 

Sự cứu rỗi mình với lòng kính sợ và run rẩy. Đây là lúc quay lại vai trò của 

chúng ta. Chúng ta biết chúng ta vẫn phải tranh chiến với nhiều cám dỗ. 

Chúng ta vẫn tranh chiến với tội lỗi. Vậy làm sao để chúng ta làm nên Sự 

cứu rỗi mình? Chúng ta phải làm điều đó với lòng kính sợ và run rẩy. Điều 

này có nghĩa gì? Tôi nghĩ điều này có ba ý nghĩa khi chúng ta nhìn vào 

toàn cảnh Kinh Thánh dựa trên phân đoạn này. 

Thứ nhất: Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải e sợ. Chúng ta cần phải e 

sợ. Ý tôi là chúng ta phải e sợ mình sẽ sống theo lối làm ô danh Đức Chúa 

Trời. Từ ngữ nguyên văn là phobias. Từ phobias theo nghĩa đen là sợ hãi 

hay kinh khủng. Thưa quý vị, quý vị là những người thật sự đi theo Đấng 

Christ, hãy kinh khủng trước suy nghĩ không tôn cao Đức Chúa Trời trong 

đời sống mình. Hãy để điều đó khiến quý vị kinh khủng. Đó là đời sống 

của người thật sự đi theo Đấng Christ. Điều này quay ngược lại với vấn đề 

chúng ta vừa thảo luận, đức tin này từng giây từng phút phụ thuộc vào 

Ngài, bởi vì chúng ta biết rằng hễ giây phút nào chúng ta  nắm quyền kiểm 

soát, chúng ta nương cậy nơi nỗ lực bản thân, thì ngay giây phút đó chúng 
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ta bắt đầu sa ngã. Cách duy nhất để chúng ta có thể đứng vững trước tội lỗi 

và cám dỗ là nhờ Ngài ban quyền năng hành động trong chúng ta. Vì vậy 

mỗi một giây phút chúng ta phải kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa 

Trời, con không thể làm được điều  này, con cần Ngài, lạy Đức Chúa Trời, 

con cần Ngài.” Và Ngài sẽ chu cấp. Ngài là thành tín. Ngài sẽ làm điều đó. 

Điều đó sẽ xảy ra. Hãy trau dồi sự phụ thuộc đó khi quý vị làm nên Sự cứu 

rỗi mình trong sự kính sợ và run rẩy. Quý vị phải sợ hãi thưa rằng, lạy Đức 

Chúa Trời, con không muốn làm bất cứ điều gì không tôn cao danh Ngài. 

Điều đó khiến quý vị phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.  

Thứ nhì: Tôi nghĩ chúng ta phải kinh ngạc bởi vì Đức Chúa Trời đang hành 

động trong chúng ta. Điều này thật sự tuyệt vời, tôi ước gì chúng ta có đủ 

thời gian để quay lại tra xem thêm trong Cựu Ước, quý vị nên ghi những 

địa chỉ này lại. Trong Cựu Ước có rất nhiều lần cặp từ này đi đôi với nhau, 

kính sợ và run rẩy. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu 16 dùng hai từ này chung 

với nhau khi nói về thể nào dân sự của Đức Chúa Trời đang đi vào Đất 

Hứa, rằng Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Điều tương tự 

được chép trong Ê-sai đoạn 19 câu 16. Trong ngày đó, người Ê-díp-tô sẽ 

giống như đàn bà; thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên trên 

mình, thì run rẩy sợ hãi. Thi Thiên đoạn 2 nói về sự vinh hiển của Đấng 

Christ, cho chúng ta hình ảnh như thế này Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn 

ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc 

Đức Giê-hô-va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẩy. Đây là hình ảnh 

trong Cựu Ước khi các dân nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời, thì họ 

kính sợ, run rẩy. Tôi rất thích thú với việc Kinh Thánh sử dụng chính 

những từ ngữ này trong Phi-líp 2:12 và 13. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy 

làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động 



Huyết Sự Sống 

 

 35 

lòng anh em. Hãy suy nghĩ về vẻ đẹp của đời sống Cơ đốc ở đây. Khi 

chúng ta sống phụ thuộc vào Ngài, tận hiến chính mình theo ý muốn của 

Ngài và năng quyền Ngài ban, thì chúng ta sẽ có vinh dự mỗi giây phút, 

mỗi ngày được nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong 

đời sống chúng ta. Cơ đốc giáo giờ đây trở nên hàng ghế đầu để xem quyền 

năng của Đức Chúa Trời hành động. Tôi không nói hay kết luận rằng điều 

này luôn luôn kịch tính như vậy. Tôi cũng không nói rằng điều này luôn 

luôn vui vẻ, dễ dàng. Nhưng hiện thực là khi chúng ta tranh chiến với tội 

lỗi và cám dỗ, và từng giây phút chúng ta phụ thuộc vào Ngài và năng 

quyền của Ngài trên tội lỗi, thì chúng ta sẽ thấy được quyền năng Ngài ban. 

Chúng ta sẽ nhìn thấy sự đắc thắng như Phao-lô đã nói trong Rô-ma 7. Khi 

chúng ta từng giây phút phụ thuộc vào Ngài, ngay cả khi chúng ta bước qua 

hoạn nạn, chúng ta vẫn sẽ thấy Đức Chúa Trời là Đấng duy trì, là Đấng ban 

sức mạnh. Chúng ta nhìn vào những điều đang xảy ra trong đời sống mình, 

tôi biết nhiều người trong quý vị đã từng hoặc đang ở trong hoàn cảnh như 

vậy, chúng ta biết mình không thể vượt qua được, nhưng ngay từ đầu 

chúng ta đã nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong đời 

sống mình. Đó là một điều thật đẹp đẽ. Hãy kinh ngạc, Đức Chúa Trời 

đang hành động trong quý vị. Hãy làm nên Sự cứu rỗi mình trong sự kính 

sợ run rẩy, bởi vì chúng ta phải e sợ và kinh ngạc.  

Và thứ ba: Bởi vì chúng ta được đảm bảo, chúng ta được đảm bảo. Đó là 

điều tôi vừa đề cập đến. Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi 

đầu. Tôi sẽ quay trở lại với Rô-ma 11, là phân đoạn tôi đã có lần nhắc đến. 

Rô-ma 13:11. Hiện giờ Sự cứu rỗi của chúng ta đã gần hơn khi chúng ta 

mới tin. Đỉnh điểm của Sự cứu rỗi đang đến gần. Một người tên là Horatius 

Bonar, sống vào thế kỷ 19, là một mục sư tại Edinburg, Scotland. Có lần 
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ông viết thư cho một người bạn mục sư khác như sau: “Tôi xấu hổ về tấm 

lòng chai đá, thiếu quan tâm, và lối sống chậm chạp, không ích lợi của 

mình.” “Tôi xấu hổ,” ông nói: “về tấm lòng chai đá, thiếu quan tâm, và lối 

sống chậm chạp, không ích lợi của mình.” Vấn đề duy nhất là tấm lòng ông 

hoàn toàn chai đá, và lối sống của ông hoàn toàn không ích lợi. Đây là một 

mục sư mà trọn đời ông đã viết hơn 600 bản thánh ca và thơ ca về sự vĩ đại 

của Đức Chúa Trời, và đã rao giảng Phúc âm cách trung tín cho đến khi 80 

tuổi. Điều khiến ông bận lòng là khi nhìn vào hội thánh, ông nhìn thấy sự 

nương cậy nơi nỗ lực cá nhân. Ông nhìn thấy rất ít sự khao khát Đức Chúa 

Trời, rất ít sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, cho nên ông đã viết nên một 

trong những bản thánh ca nổi tiếng nhất của mình để mô tả sự bất năng của 

con người và khả năng dư đầy của Đức Chúa Trời. Con người bất năng 

không thể công bình, và khả năng dư dầy của Đức Chúa Trời để khiến con 

người công bình. Ông đã đem hai điều này lại với nhau giống nhau Phi-líp 

đoạn 2 câu 12 và 13 làm. Hãy suy gẫm về thể nào Phúc âm là cách duy 

nhất để chúng ta sống hôm nay.  


