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

với tôi sách 1 Giăng. 

 

1 Giăng, tôi muốn quý vị hãy đánh dấu phần Kinh Thánh chúng ta vừa mở 

ra. Phúc âm là huyết sự sống cho đức tin của chúng ta. Chúng ta đã xem xét 

Ma-thi-ơ 7. Chúa Giê-xu đã phán những lời như: “Ngày đó, sẽ có nhiều 

người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân 

danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân 

danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ 

rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi 

ta!”  

 

Tôi đã chia xẻ với quý vị lý do chúng ta đi sâu vào loạt bài học này là bởi 

vì tôi bận lòng rất nhiều về suy nghĩ có rất nhiều người ngồi lắng nghe tôi 

hết tuần này đến tuần khác và nghĩ rằng họ là Cơ đốc nhân trong khi thật ra 

không phải như vậy. Họ nghĩ cõi đời đời của họ ổn rồi trong khi không hề 

ổn. Họ bị lừa dối thuộc linh. Chúng ta cũng đã nói về sự lừa dối thuộc linh, 

về hiện thực hiểm họa lừa dối thuộc linh. Trong ngày phán xét, nhiều người 

sẽ bị sốc, vô số người. Nhiều người sẽ thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa. Chẳng 
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phải chúng tôi đã làm những điều này sao?” Và họ sẽ bị sốc khi Chúa Giê-

xu nhìn họ và đáp: “Ta không hề biết ngươi. Hãy tránh xa khỏi ta hỡi kẻ 

làm ác.” 

 

Hình ảnh này là Chúa Giê-xu đang nói với những kẻ chẳng tin. Những 

người nghĩ rằng họ là tín hữu nhưng lại không hề là tín hữu. Và vì vậy nên 

chúng ta mới bắt đầu xem xét hình ảnh nầy của Phúc âm. Chúng ta cần biết 

Phúc âm, thể nào chúng ta đã lấy Phúc âm ra khỏi nền tảng đức tin của 

mình và thay vào đó bằng một loại Phúc âm chữa cháy. Phúc âm là huyết 

sự sống của chúng ta. Cho nên điều chúng ta đã làm là xem xét Phúc âm. 

Phúc âm là gì và Phúc âm thay đổi chúng ta như thế nào? Được tái sanh 

nghĩa là gì? Điều đó ảnh hưởng lên cách chúng ta sống như thế nào? Chúng 

ta đã xem xét những điều đó trong tuần trước. Và bây giờ tôi muốn kết thúc 

loạt bài học này ở đây, khi chúng ta cùng suy gẫm về sự đảm bảo sự cứu 

rỗi.  

 

Chúng ta có thể được đảm bảo là mình đã được tái sanh không? Chúng ta 

có thể được đảm bảo sẽ được vào thiên đàng không? Chúng ta có thể tránh 

được nỗi sợ hãi một ngày kia phải đứng trước mặt Chúa Giê-xu và nghe 

Ngài nói: “Ta không hề biết ngươi, hãy tránh xa khỏi ta hỡi kẻ làm ác” 

không? Chúng ta có thể biết chắc Ngài sẽ không nói với mình như vậy 

không? 

 

Điều tôi muốn quý vị làm là xem trong 1 Giăng. Thật ra, chúng ta sẽ xem 

xét hết cả sách 1 Giăng. Để quý vị khỏi lo lắng, chúng ta sẽ không xem xét 

từng câu một đâu, tôi chỉ muốn chúng ta đi lướt qua thôi. 1 Giăng được viết 

không tuân theo tuần tự logic. Trong sách này quý vị sẽ không thấy: “Nào, 
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đây là điều thứ nhất, rồi điều thứ hai, rồi điều thứ ba ở cuối sách.” Thay vào 

đó, quý vị sẽ thấy một số chủ đề chủ đạo nhất định được xoáy đi xoáy lại 

xuyên suốt sách này. Những chủ đề này tăng dần đến đỉnh điểm xuyên suốt 

sách này.  

 

Và vì vậy tôi muốn quý vị hãy xem xét để nhìn thấy những chủ đề được 

đưa dần đến đỉnh điểm này. Nhưng việc xem xét toàn bộ sách này là rất 

quan trọng vì cớ văn cảnh chung. Sự việc ở đây là Giăng đang viết cho một 

hội thánh, một nhóm Cơ đốc nhân đang chia rẽ, một phần trong số họ đã 

từng dự phần trong hội thánh, và ai cũng nghĩ họ là những Cơ đốc nhân. 

Nhưng rồi họ bắt đầu chối bỏ thần tánh của Đấng Christ, chối bỏ việc Đức 

Chúa Trời đã làm người và mang lấy thân xác con người trong Đấng 

Christ.  

 

Họ bắt đầu chối bỏ thần tánh và nhân tánh của Đấng Christ, thân vị của 

Đấng Christ. Họ bắt đầu dạy dỗ những giáo lý giả, và cuối cùng là họ rời 

bỏ hội thánh. Thật ra nếu quý vị xem trong 1 Giăng 2 sẽ thấy ông nói về 

việc này. Ông cho biết phải hiểu điều đó như thế nào. Chúng ta phải làm gì 

khi có người rời bỏ hội thánh? Những người chúng ta nghĩ là tin cậy nơi 

Đấng Christ giờ đây lại đang nói những điều sai trật về Đấng Christ, và 

đang dạy dỗ những giáo lý sai trật về Đấng Christ? 

 

Hãy lắng nghe điều Giăng nói. Ông nói trong 1 Giăng 2:18: “Hỡi các con 

cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng 

Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, 

chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.” Bây giờ hãy lắng nghe điều này – 

câu 19, ông nói về sự chia rẽ: “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng 
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vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì 

đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy 

chẳng thuộc về chúng ta vậy.” 

 

Nói cách khác, điều ông muốn nói là những người này chưa từng có đức tin 

thật nơi Đấng Christ. Họ chưa bao giờ thuộc về chúng ta. Vâng, họ đã dự 

phần, họ đã làm nhiều công việc khác nhau. Họ dự phần trong hội thánh, 

nhưng họ chưa bao giờ thực sự thuộc về chúng ta.  

 

Và như vậy điều chúng ta thấy trong 1 Giăng là một sự đối lập rất quan 

trọng cần được tìm hiểu kỹ càng. Có một sự đối lập ở đây, ngay từ bối cảnh 

của sách này đã dạy chúng ta: thứ nhất, đức tin tôn giáo là hoàn toàn có thể. 

Đức tin tôn giáo là hoàn toàn có thể. Ngừơi ta có thể dự phần trong hội 

thánh với đức tin không dẫn đến sự cứu rỗi, một loại đức tin tôn giáo, một 

đức tin sai, đức tin hư không – đức tin giả. 

 

Đó là hình ảnh chúng ta thấy trong Phúc âm của Giăng. Chúng ta thậm chí 

vừa mới thấy điều này một vài tuần trước khi học Giăng 3, chúng ta đã đi 

ngược lại một chút ở cuối Giăng 2:23-25, phần nói về thể nào có nhiều 

người tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu đã không phó mình cho họ. 

Điều chúng ta thấy trong Giăng 2 là người ta hoàn toàn có thể tin Chúa 

Giê-xu mà không biết Chúa Giê-xu. Người ta có thể tin nơi Chúa Giê-xu 

bằng một đức tin giả.  

 

Giăng 6:66 chép Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ - ở đây muốn nói 

đến những người đi theo Ngài, chứ không phải chỉ là mười hai sứ đồ. Đám 

đông môn đồ. Kinh Thánh chép nhiều người trong số họ, nhiều môn đồ, đã 
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xoay lưng lại với Chúa Giê-xu. Trong Giăng 8:31-36 cũng có cùng một 

hình ảnh như vậy. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Nếu các ngươi vâng 

giữ lời ta, thì các ngươi là môn đồ ta.” Có nhiều người trong sách Giăng, 

trong Phúc âm Giăng, tuyên bố mình tin vào Chúa Giê-xu, tuyên bố mình 

là người đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng họ thậm chí còn không biết Chúa 

Giê-xu. Có một hình ảnh về đức tin tôn giáo ở đây, một đức tin không thật, 

một đức tin không biết Chúa Giê-xu, một đức tin không dẫn đến sự cứu rỗi.  

 

Sự đối lập ở đây là giữa đức tin tôn giáo với đức tin cứu rỗi. Hình ảnh tôi 

muốn quý vị nhìn thấy là đức tin cứu rỗi thì luôn luôn bền bỉ. Bây giờ tôi 

muốn đảm bảo quý vị hiểu ý tôi muốn nói về đức tin cứu rỗi. Chúng ta 

không hề nói thêm vào đức tin mà chúng ta đã học trong mấy tuần vừa rồi. 

Chúng ta đã thấy rất rõ ràng trong Phúc âm hình ảnh về Đức Chúa Trời 

công bình và đầy ân điển của cả vũ trụ đã đoái xem con người tội lỗi vô 

vọng và ban con một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời trong 

xác thịt, để gánh lấy cơn thạnh nộ dành cho tội lỗi trên thập tự giá, và để 

bày tỏ quyền năng của Ngài trên tội lỗi trong sự phục sinh, để tất cả những 

ai tin nơi Ngài sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời đời đời.  

 

Đức tin. Ấy chính nhờ đức tin mà chúng ta được cứu, bởi Ân điển nhờ đức 

tin. Như vậy chúng ta không hề thêm gì vào đó. Lý do duy nhất tôi sử dụng 

từ ngữ này là bởi vì Kinh Thánh đang chỉ cho chúng ta thấy sự khác biệt 

giữa đức tin tôn giáo và đức tin cứu rỗi, một đức tin không dẫn đến sự cứu 

rỗi và một đức tin dẫn đến sự cứu rỗi, một đức tin thật, đức tin vững vàng. 

Như vậy hình ảnh chúng ta cần nhìn thấy là sự đối lập giữa hai loại đức tin 

này, và nhận biết trong thế kỷ thứ nhất có nhiều người đã nghĩ họ có đức 
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tin nơi Chúa Giê-xu sẽ dẫn đến sự cứu rỗi, nhưng sự thật lại không phải 

như vậy, họ đã bị lừa dối.  

 

Và sự thật là, trong thế kỷ 21, tôi tin rằng điều tương tự cũng đang diễn ra. 

Tôi tin là có rất nhiều người dự phần trong hội thánh nhưng không hề có 

đức tin dẫn đến sự cứu rỗi. Những người đó một ngày kia sẽ bị sốc khi 

nghe Chúa Giê-xu nói những lời giống như Ngài đã phán trong Ma-thi-ơ 7. 

Và nếu đúng thật như vậy, thì chúng ta cần phải đặt ra cùng câu hỏi mà 

những người trong 1 Giăng đã đặt ra. Họ bối rối. Họ nghĩ: “Làm sao để biết 

được chúng ta có đức tin thật hay không? Làm sao để biết liệu chúng ta có 

trở thành những người theo dị giáo, chối bỏ đức tin trong ngày sau hay 

không? Làm sao để biết được chúng ta có đức tin thật hay không?” 

 

Điều chúng ta có ở đây là một sách được viết để khích lệ họ, để chỉ cho họ 

thấy làm sao để biết. Thật ra, đó cũng chính là điều tôi muốn cho quý vị 

thấy. Tôi muốn cho quý vị thấy lòng tin chắc mà 1 Giăng bày ra cho chúng 

ta. Chúng ta sẽ đi rất nhanh gọn thôi. Nhưng tôi muốn cho quý vị thấy điều 

này trong 1 Giăng đoạn 2, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 2. Tôi mời quý vị hãy 

khoanh tròn mỗi khi nhìn thấy từ “biết” trong những câu Kinh Thánh 

chúng ta sắp đọc. B-I-Ế-T, biết. Hãy khoanh tròn mỗi khi nhìn thấy từ này.  

 

Hãy xem 1 Giăng 2:3, chúng ta sẽ đi thật nhanh qua phần này, cho nên hãy 

cố gắng theo kịp và khoanh tròn nhé. “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã 

biết Ngài,” có hai từ rồi nhé. “Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 

Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ 

thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính 

mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết 
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mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như 

chính Ngài đã làm.” 

 

1 Giăng 2:18, phần chúng ta vừa mới đọc lúc nãy. Thật ra hãy lướt qua đến 

câu 19. “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc 

về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; 

song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về 

chúng ta vậy. Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã 

biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ 

thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi 

lẽ thật mà ra.” 

 

Hãy xem trong câu 29. “Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy 

biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra.” 

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 là không thuộc về Đức Chúa Trời, 

kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.” 

 

Hãy xem câu 14, đoạn 3. “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết 

qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự 

chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ 

nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.” 

 

Hãy lướt qua đến câu 19. “Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và 

giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình, 

thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự.”  
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Hãy xuống tiếp đến 1 Giăng 4:8: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa 

Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Hãy xem tiếp với tôi trong câu 

13. “Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng 

ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.” 1 Giăng 5:2. “Chúng ta 

biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và 

giữ vẹn các điều răn Ngài.” Rồi chúng ta đến với phần cuối sách, đoạn 

5:13, có thể nói đây là câu Kinh Thánh chủ đề cho cả sách 1 Giăng. Ông 

viết: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có 

sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” Hãy lướt qua 

đến câu 18. “Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng 

phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ 

chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, 

còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. Nhưng chúng ta biết Con Đức 

Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết 

Đấng chân thật.” 

 

Quý vị nắm được điểm chính ở đây chưa? Vẫn chưa hết đâu. Có 26 lần 

khác nhau. Rõ ràng, Giăng muốn chúng ta biết điều gì đó. Hết lần này đến 

lần khác, đúng không nào? Anh em biết thế này, anh em biết thế kia, chúng 

ta biết thế này, chúng ta biết thế kia, Đức Chúa Trời biết thế này, Đức Chúa 

Trời biết thế kia. Lòng tin chắc được thể hiện khắp sách này. Ông đang viết 

cho một nhóm người có thể biết họ có sự sống đời đời.  

 

Lẽ thật là như thế này, tôi muốn quý vị thấy ngay từ đầu sự bảo đảm về sự 

cứu rỗi – sự cứu rỗi đời đời là sự thật. Nói cách khác, quý vị có thể được 

chắc chắn về sự cứu rỗi. Quý vị có thể biết chắc mình có sự sống đời đời. 

Quý vị có thể biết điều đó. Đó không phải là trò chơi đoán mò. Quý vị 



Huyết Sự Sống 

 

 9 

không chỉ hy vọng, kiểu như ước ao, hay kỳ vọng rằng cuối cùng mọi thứ 

sẽ ổn. Quý vị có thể biết chắc mình có sự sống đời đời hay không.  

 

Và Chúa Giê-xu cũng phán điều tương tự trong Giăng 6:37. Ngài phán: 

“Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta - ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại 

nơi ngày sau rốt,” Ngài phán trong Giăng 6. Hê-bơ-rơ 6:11chép: “Chúng ta 

giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy.” Như vậy chúng ta có thể bảo đảm về sự 

cứu rỗi mình. Chúng ta có thể biết chắc mình có sự sống đời đời hay 

không.  

 

Đến lúc này một số người trong quý vị có thể nghĩ: “À, ý mục sư là hễ 

được cứu một lần là được cứu luôn luôn.” Nào, trước khi chuyển sang vấn 

đề đó, tôi phải nói luôn là đó không phải là một cụm từ trong Kinh Thánh – 

“được cứu một lần là được cứu luôn luôn.” Tôi sẽ tránh dùng những từ này 

đơn giản vì lý do đó. Tôi cho rằng ý tưởng “được cứu một lần là được cứu 

luôn luôn” rất dễ bị lạm dụng và hiểu sai theo rất nhiều hướng khác nhau. 

Trong đó một trong những tư tưởng chúng ta thường suy nghĩ đến đầu tiên 

là “một khi đã nói ra lời cầu nguyện này là tôi sẽ được cứu đời đời.”  

 

Tư tưởng đó chỉ tập trung vào sự cứu rỗi vào một thời điểm nhất định khi 

chúng ta làm một điều gì đó. Kiểu như: “Hễ khi nào tôi đã làm điều đó, hễ 

khi nào tôi còn đánh dấu vào ô vuông đó, thì tôi chắc chắn được cứu. Một 

khi đã làm điều đó là tôi ổn rồi.” Đó không phải là điều Kinh Thánh dạy. 

Kinh Thánh dạy – chúng ta đã thấy điều này – sự cứu rỗi bắt đầu ở thời 

điểm chúng ta được tái sanh, khi chúng ta đi từ sự chết đến sự sống. Đó 

mới là điều Kinh Thánh dạy.  

 



Huyết Sự Sống 

 

 10 

Nhưng từ đó khởi đầu, như chúng ta đã học trong tuần trước, một tiến trình 

mà bởi đó chúng ta tăng trưởng trong Đấng Christ. Bông trái của sự cứu rỗi 

chúng ta bắt đầu được sanh ra. Rồi sẽ đến một ngày khi sự cứu rỗi của 

chúng ta được hoàn tất. Như vậy tư tưởng “được cứu một lần là được cứu 

luôn luôn” thật sự làm giảm đi giá trị hình ảnh về sự cứu rỗi mà chúng ta có 

trong Kinh Thánh. Và vì vậy thay vì nói “được cứu một lần là được cứu 

luôn luôn,” tôi muốn đặt trước mặt quý vị lẽ thật “khi được cứu, là được 

cứu luôn luôn.” Khi quý vị được cứu, khi quý vị được tái sanh, là quý vị 

được tái sanh đời đời. Khi quý vị được cứu, là quý vị được cứu đời đời. Sự 

đảm bảo về sự cứu rỗi đời đời là sự thật. Khi quý vị được cứu, quý vị sẽ 

không bao giờ quay đi.  

 

Chính vì vậy mà Giăng đã nói trong 1 Giăng 2 rằng: “Những kẻ đó đã quay 

đi bởi vì họ chưa bao giờ được cứu. Họ chưa bao giờ được cứu. Có thể họ 

đã làm điều này điều kia, nhưng họ chưa bao giờ được cứu. Họ chưa bao 

giờ được tái sanh. Chính vì vậy họ mới quay đi. Họ chưa bao giờ thuộc về 

chúng ta.”  

 

Khi quý vị được tái sanh, khi quý vị được cứu rỗi, là quý vị được cứu rỗi 

luôn luôn. Nào, từ đây làm dấy lên câu hỏi: “Có phải như vậy nghĩa là tôi 

phải chờ đợi và cố gắng đi cho đến cuối cùng trước khi biết mình có được 

cứu hay không phải không?” Không. Điều 1 Giăng dạy là quý vị có thể 

được đảm bảo về sự cứu rỗi mỗi ngày, mỗi phút giây. Nhưng điều thú vị là 

sự đảm bảo về sự cứu rỗi được mô tả ở đây trong 1 Giăng có thể không 

hoàn toàn giống với điều chúng ta suy nghĩ về sự đảm bảo.  
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Tôi muốn cho quý vị thấy – chúng ta sẽ chỉ đi lướt qua những điều này rất 

nhanh, ngoại trừ vấn đề nền tảng giả về sự đảm bảo. Nền tảng giả về sự 

đảm bảo. Thứ nhất là một lối sống đạo đức. Vì cớ quý vị tốt hay trung thực, 

lịch thiệp hay nhã nhặn, không có nghĩa là quý vị được đảm bảo về sự cứu 

rỗi. Sự thật là, có rất nhiều người trung thực và tốt bụng với mọi người 

ngoại trừ Đức Chúa Trời. Nhiều người lịch sự với mọi người ngoại trừ Đức 

Chúa Trời. Rất nhiều người tốt và đạo đức không hề được bảo đảm về sự 

cứu rỗi do lối sống đạo đức.  

 

Thứ nhì, hiểu biết tri thức. Hiểu biết tri thức. Quý vị có thể biết mọi điều về 

Phúc âm mà vẫn không được đảm bảo về sự cứu rỗi. Quý vị có thể biết mọi 

điều về Phúc âm mà vẫn không được cứu rỗi. Thậm chí ma quỷ cũng tin 

những điều đó. Ma quỷ biết mọi điều đó. Hiểu biết tri thức, tri thức đơn 

thuần không phải là chìa khóa cho sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Đó là một nền 

tảng giả. Lối sống đạo đức, hiểu biết tri thức.  

 

Thứ ba, tham gia tôn giáo. 2 Ti-mô-thê 3:5 nói về những người có bề ngoài 

tin kính, nhưng họ lại chối bỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ 

sự hiện diện của quyền năng đó trên đời sống mình. Tôn giáo của họ hoàn 

toàn trống rỗng. Thưa quý vị, quý vị có thể dành mỗi Chúa Nhật trong cả 

đời mình để đi nhà thờ và vẫn không được bảo đảm về sự cứu rỗi. Quý vị 

sẽ không có được điều đó dựa trên việc đi nhà thờ đều đặn. Không chỉ tham 

gia tôn giáo, mà tiếp theo, chức vụ năng động. Chính vì đây mà tôi đã nói 

quý vị có thể làm một mục sư mà vẫn không hề biết Đấng Christ. Quý vị có 

thể làm một mục sư của một hội thánh tại Birmingham, Alabama mà vẫn 

không biết Đấng Christ. Đó là toàn cảnh bức tranh trong Ma-thi-ơ 7.  
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“Nhiều người sẽ thưa: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng phải tôi đã làm những 

điều này sao? Tôi đã làm phép lạ, tôi đã đuổi quỷ.’” Và Ngài đáp: “Ta 

không hề biết ngươi. Hãy lui ra khỏi ta, hỡi kẻ làm ác.” Điều đó hoàn toàn 

có thể xảy ra cho một người lãnh đạo thuộc linh trong một gia đình đức tin. 

Mọi người nhìn về quý vị vì cớ vị trí của quý vị trong một nhóm nhỏ, hay 

điều này điều kia. Đó không phải là nền tảng thật cho sự đảm bảo về sự cứu 

rỗi của quý vị, chức vụ năng động.  

 

Tiếp theo, một lương tâm tội lỗi. Đôi khi nhiều người nói: “Tôi thấy thật tệ 

hại khi làm điều gì sai, hẳn như vậy là tôi đã được đảm bảo về sự cứu rỗi.” 

Nhầm to. Tất cả mọi người đều cảm thấy tệ hại khi làm điều gì đó sai. 

Chúng ta sống trong một nền văn hóa quan tâm đến cảm giác tội lỗi. Tâm 

lý học loay hoay với cách vượt qua những cảm giác tội lỗi trong chúng ta. 

Đây là loại Cơ đốc giáo mà nhiều người trong chúng ta quan tâm. Nhiều 

người cứ giữ tư tưởng rằng: “Tôi thấy tội lỗi, cho nên tôi phải làm gì đó để 

thay đổi cuộc đời mình, để che đậy điều này.” Nó trở thành một Cơ đốc 

giáo lấy bản thân làm trung tâm, Cơ đốc giáo tự giải quyết, cố gắng tự 

mình vượt qua cảm giác tội lỗi, trong khi Đấng Christ đã đắc thắng tội lỗi 

cho chúng ta. Đó là cả một bài giảng khác.  

 

Nhưng chỉ vì quý vị có một lương tâm tội lỗi không có nghĩa là quý vị 

được đảm bảo về sự cứu rỗi. Chỉ vì quý vị cảm thấy tệ hại khi làm điều gì 

đó sai. Tiếp theo, liên quan đến điều vừa rồi, là suy nghĩ tích cực. Nhiều 

người nói: “Tôi nghĩ tôi là một Cơ đốc nhân.” Lại nhầm to. Nếu suy nghĩ 

mình là một Cơ đốc nhân nghĩa là quý vị là một Cơ đốc nhân – “Tôi nghĩ 

như vậy, nên tôi là như vậy,” thì đâu còn cái gọi là sự lừa dối thuộc linh 

nữa.  
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Hễ bao lâu quý vị còn nghĩ mình là một Cơ đốc nhân thì quý vị sẽ ổn? 

Không hề, đó không phải là điều Kinh Thánh dạy. Thật ra, Kinh Thánh dạy 

ma quỷ là kẻ làm mù quáng tâm trí của những người không tin. Ma quỷ cố 

thuyết phục mọi người rằng họ là Cơ đốc nhân trong khi họ không hề là Cơ 

đốc nhân. Suy nghĩ tích cực không phải là nền tảng vững vàng cho sự bảo 

đảm. Đó chỉ là nền tảng giả.  

 

Rồi điều cuối cùng, đây là lúc tôi muôn quý vị theo tôi thật sát – một quyết 

định quá khứ. Một quyết định quá khứ. Đó là khi quý vị hỏi: “Làm sao anh 

biết mình đã được cứu? Làm sao anh biết mình có sự sống đời đời?” Và 

người được hỏi đáp rằng: “À tôi nhớ. Tôi còn nhớ như in khi tôi bước lên 

dọc theo dãy ghế. Tôi nhớ như in khi tôi nói lời cầu nguyện tin nhận Chúa. 

Tôi nhớ như in khi tôi ký vào phiếu quyết định. Tôi nhớ như in tôi đã làm 

như vậy.” 

 

Tôi không nói là nếu quý vị nhớ như in những gì xảy ra khi sự kiện đó xảy 

ra cho cuộc đời quý vị nghĩa là quý vị không được cứu. Nhưng ý tôi muốn 

nói là – đó không phải là nền tảng cho sự bảo đảm về sự cứu rỗi của quý vị. 

Không phải do những điều quý vị đã làm vào thời điểm đó, dù cho quý vị 

có nhớ rõ như thế nào. Thưa quý vị, có rất nhiều người đã bước lên khỏi 

hàng ghế, đã ký vào những phiếu quyết định, đã nói ra những lời cầu 

nguyện, đã chịu báp-têm và trở thành thuộc viên của hội thánh trong 30 

năm, mà vẫn chưa bao giờ biết Đấng Christ. Chưa bao giờ biết Đấng 

Christ. Đó là hình ảnh trong tất cả những điều này – quý vị có thể làm tất 

cả những điều đó mà không cần ở trong Đấng Christ. Lối sống đạo đức, 

làm một người tốt, lịch thiệp, có tri thức, tôn giáo, tham gia vào mục vụ 
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năng động, có lương tâm tội lỗi, suy nghĩ tích cực, đã từng quyết định trong 

quá khứ - quý vị có thể làm tất cả những điều đó. Điều tôi muốn quý vị 

nhìn thấy là Đấng Christ chính là cốt lõi cho sự bảo đảm về sự cứu rỗi của 

chúng ta.  

 

Đấng Christ chính là cốt lõi cho sự bảo đảm về sự cứu rỗi của chúng ta. 

Cho nên điều tôi muốn làm là ném tất cả những nền tảng giả đó qua một 

bên. Nếu quý vị có đặt chút hy vọng nào nơi những nền tảng đó thì hãy 

chấm dứt hoàn toàn đi. Hãy đặt trước mặt mình ba nền tảng, dựa trên sách 

1 Giăng, là những nền tảng thật cho sự bảo đảm. Tôi muốn quý vị biết rằng 

tôi đang cố gắng cân bằng một vài thứ ở đây. Tôi cầu nguyện xuyên suốt sự 

cân bằng này. Bởi vì tôi biết có nhiều người ở đây đã tin cậy Đấng Christ 

về sự cứu rỗi, đã nhận lấy Phúc âm này, đã được tái sanh. Và điều cuối 

cùng tôi muốn nói về sự bảo đảm, hay sự thiếu bảo đảm là nó có thể khiến 

sự bất an đến trong lòng quý vị, nơi có nhu cầu cần được cảm thấy an ninh.  

 

Và vì vậy tôi muốn khích lệ quý vị. Đồng thời, dựa trên hình ảnh toàn cảnh 

mà chúng ta vừa học qua, sẽ có rất nhiều người, kể cả những người trong 

phòng này, đang có một đức tin sai, một đức tin tôn giáo. Họ nghĩ rằng mọi 

sự đều ổn trong khi không phải như vậy. Họ chưa bao giờ được tái sanh. 

Và điều cuối cùng tôi muốn khích lệ quý vị làm là hãy cứ ở nguyên trong 

tình trạng của mình. Điều cuối cùng tôi muốn làm cho quý vị là nói: “Mọi 

sự đều ổn.” 

 

Tôi muốn nói với quý vị: “Mọi sự đều không ổn.” Điều này là quan trọng 

quá không thể bỏ qua được. Hãy được tái sanh. Quý vị phải được tái sanh. 

Đó là điều cuối cùng tôi muốn quý vị cảm nhận được, cảm thấy an ninh với 
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tình trạng hiện tại của mình. Làm sao để quý vị có thể làm được cả hai điều 

này? Tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đem Lời Ngài trong 1 

Giăng đặt vào mỗi một tấm lòng của quý vị trong căn phòng này theo cách 

đúng đắn và chân thật nhất. Xin Ngài đem sự an ninh đến nơi cần sự an 

ninh, và đem sự bất an đến nơi cần sự bất an. Tôi muốn khích lệ quý vị, 

trong một vài phút tới khi chúng ta nói về những nền tảng của sự bảo đảm, 

cám dỗ sẽ dành cho tất cả chúng ta.  

 

Khi động đến vấn đề này, quý vị sẽ nghĩ: “Tôi có biết một người này.” Có 

thể đó là một người trong gia đình quý vị, một người quý vị quan tâm, một 

người quý vị biết. Tôi biết họ đã ra “quyết định” này cũng khá lâu rồi, vậy 

hiện giờ họ có được cứu không? Và chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những 

người khác nữa. Đó là điều tệ nhất quý vị có thể nghĩ đến khi nghĩ về một 

ai đó trong vài phút tới. Tôi muốn khích lệ quý vị hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 

13:5 và xét lại chính mình. Tự tra xét mình xem quý vị có ở trong đức tin 

không.  

 

Đó là điều chúng ta sẽ làm khi xem xét phân đoạn này. Như vậy, nền tảng 

thật cho sự bảo đảm. Có một lưu ý nhỏ ở đây trước khi chúng ta đi vào 

điểm đầu tiên. Đây là chìa khóa. Khi chúng ta nói về nền tảng cho sự bảo 

đảm, chúng ta không nói về làm thế nào để được cứu. Chúng ta đã nói về 

vấn đề đó rồi. Chúng ta đã nói về vấn đề đó, về sự tái sanh, trong Giăng 3. 

Đó là điều xảy ra vào thời điểm cứu rỗi. Đó là một câu hỏi khác. Ở đây là 

câu hỏi: “Làm sao để biết bạn đã được cứu hay chưa?” Đây là một câu hỏi 

khác. Như vậy có hợp lý chưa? 
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Chúng ta sẽ không trả lời câu hỏi: “Bạn đã được cứu như thế nào?” Chúng 

ta đã trả lời câu hỏi đó rồi. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi: “Làm sao anh 

biết mình đã được cứu? Làm sao anh biết mình có sự sống đời đời?” Đây là 

một câu hỏi khác. Như vậy khi chúng ta xem xét những điều này, quý vị 

không nên nghĩ: “Đây là những điều tôi cần làm để được cứu.” Chúng ta đã 

xem xét điều đó rồi. Vì vậy đừng xem đây là danh sách những ô vuông cần 

đánh dấu để được cứu. Đó không phải là điều chúng ta đang nói đến.  

 

Chúng ta đang nói về sự bảo đảm giúp chúng ta biết điều này là thật, rằng 

chúng ta đã thật sự được tái sanh. Nền tảng thứ nhất là sự hiện diện, quý vị 

sẽ thấy Đấng Christ thấm đẫm trong mỗi điều này, Ngài là gốc rễ cho mỗi 

một điều này. Lẽ thật hiện tại của Đấng Christ trong đời sống quý vị. Lẽ 

thật hiện tại của Đấng Christ trong đời sống quý vị. Hình ảnh ở đây là, 

trong 1 Giăng, chúng ta đã nói về điều này. Quý vị đã thấy một nhóm 

người xoay khỏi đức tin nơi Đấng Christ, và điều đó làm giảm giá trị cốt lõi 

của Phúc âm. Họ đã chối bỏ thân vị và công việc của Đấng Christ. Cho nên 

điều quý vị thấy là Thánh Linh lẽ thật được nhắc đến hai lần. 1 Giăng 4:6, 

quý vị sẽ thấy Thánh Linh lẽ thật được nhắc đến. Lẽ thật thử các linh, để 

biết đâu là Thánh Linh thật, đâu là các linh giả, đâu là giáo lý thật, đâu là 

giáo lý giả.  

 

Tất cả đều xoay quanh lẽ thật về Đấng Christ. Điều tôi muốn quý vị làm là 

– chúng ta sẽ suy nghĩ về đời sống mình, xem xét chính mình. Trong mỗi 

một nền tảng, tôi muốn đặt ra cho quý vị hai câu hỏi để suy gẫm cho thấu 

suốt. Một lần nữa, đây không phải là những ô vuông để đánh dấu. Đây 

không phải là cách để được cứu rỗi, mà là những câu hỏi để suy gẫm. Đây 

là những câu hỏi về sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Câu hỏi thứ nhất, liên quan 
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đến lẽ thật về Đấng Christ, câu hỏi thứ nhất là: “Tôi có tin vào chỉ một 

mình Chúa Giê-xu về sự cứu rỗi tôi không?” 

 

Tôi muốn cho quý vị thấy điều này trong sách 1 Giăng. Tôi có tin vào chỉ 

một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi tôi không? Hãy xem với tôi trong 1 

Giăng 5:1. Đây là chỗ nói rõ nhất, đoạn 5. Chúng ta sẽ không lật ra tất cả 

các địa chỉ này. Đôi khi tôi sẽ chỉ nói ở địa chỉ này địa chỉ kia cũng nói như 

vậy, và quý vị chỉ cần ghi chép các địa chỉ đó lại để xem sau thôi. Bởi vì 

đây là các chủ đề, như tôi đã nói, được nói đi nói lại xuyên suốt cả sách.  

 

1 Giăng 5;1 chép: “Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức 

Chúa Trời.” Quý vị nắm điều đó không? “Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng 

Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời.” Câu 13, chủ đề của sách. “Ta đã viết 

những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, 

là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” Tin đến danh Con Đức Chúa 

Trời. Quý vị tin vào Đấng Christ.  

 

1 Giăng 2:23: “Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng 

có Cha nữa.” Nếu quý vị chối bỏ Con, thì quý vị không có Cha. Nếu quý vị 

chối bỏ Đấng Christ, thì quý vị không có Cha. Ai chối bỏ thân vị và công 

việc của Đấng Christ thì không có sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Điều tương tự 

trong 1 Giăng 4:15: “Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa 

Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời.” 

Hình ảnh ở đây là như thế này – hãy tập trung vào nền tảng chính của sự 

cứu rỗi chúng ta, Phúc âm mà chúng ta đã nói đến. Tất cả đều xoay quanh 

Đấng Christ, thân vị và công việc của Ngài. “Đức Chúa Trời đã ban Con 

Ngài, Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời trong xác thịt, để chịu lấy cơn 
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thạnh nộ nghịch lại tội lỗi trên thập tự giá, bày tỏ quyền năng trong sự phục 

sinh.” Đó là cốt lõi của Phúc âm. Tất cả đều xoay quanh Đấng Christ.  

 

Như vậy câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho chính mình là quý vị có tin vào 

chỉ một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi mình không? Sự tái sanh bắt đầu 

vào thời điểm đó, và tiếp tục diễn ra. Chứ không phải sau đó chúng ta có 

thể để Đấng Christ lại phía sau. Đó là điều những người này làm trong 1 

Giăng 2. Quý vị phải tin vào chỉ một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi mình 

– chỉ một mình Ngài. Không phải là Đấng Christ cộng với một điều gì đó, 

không phải là Đấng Christ cộng với những điều quý vị làm được. Chỉ tin 

nơi một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi của quý vị.  

 

Quý vị có tin vào chỉ một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi mình không? 

Nếu quý vị không tin Đấng Christ vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, vừa 

hoàn toàn là con người, đã đến và làm những điều Ngài đã làm trên thập tự 

giá, và sự phục sinh của Ngài, nếu đó không phải là cốt lõi cho niềm tin của 

quý vị, thì quý vị không hề có nền tảng nào về sự bảo đảm cho sự cứu rỗi 

của mình. Quý vị có tin như vậy không? Đây là chìa khóa. Ngài phán điều 

này rất đơn giản. Ai tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức 

Chúa Trời.  

 

Câu hỏi thứ hai nối tiếp theo đó. Tôi có sống trong chỉ một mình Đấng 

Christ là sự cứu rỗi tôi không? Tôi có sống trong chỉ một mình Đấng Christ 

là sự cứu rỗi tôi không? Đây là lúc tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng hình ảnh 

về sự bảo đảm vượt quá những hiểu biết tri thức. Ngay cả ma quỷ cũng tin 

Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời. Vì vậy rõ ràng điều này còn vượt 
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xa hơn như vậy. Khi nói đến sự bảo đảm, đó rõ ràng là nền tảng. Nhưng 

đồng thời, tôi có sống trong Đấng Christ là sự cứu rỗi tôi không?  

 

Tôi xin cho quý vị thấy điều này trong 1 Giăng 1. Hãy cùng xem với tôi, 

chỉ ba câu đầu thôi. Câu 2 và 3 sẽ là phần chúng ta tập trung vào, nhưng 

phải đọc hết để nắm văn cảnh ở đây. Đây là cách Giăng mở đầu cả sách 

này. Ông viết: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt 

chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự 

sống.” 

 

Bây giờ hãy lắng nghe điều này, nói về Đấng Christ. “vì sự sống đã bày tỏ 

ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh 

em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng 

tôi rồi; chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho 

anh em cũng được giao thông với chúng tôi.” Hãy lắng nghe điều này: “Vả, 

chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức 

Chúa Jêsus Christ.” 

 

Ông đang nói về sự thông công. Sự sống đời đời được tìm thấy trong mối 

thông công với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hãy mở ra với tôi 1 

Giăng 4. 1 Giăng 4:13 nói về điều này còn rõ hơn nữa. Hãy lắng nghe, điều 

này rất to lớn. Hãy lắng nghe 1 Giăng 4:13. Ông đang nói về mối thông 

công với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong 1 Giăng 1. 1 Giăng 4:13: 

“Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là 

Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm 

chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế 

gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời,” hãy lắng 



Huyết Sự Sống 

 

 20 

nghe điều này: “thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức 

Chúa Trời.” 

 

Câu 13: “chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta.” Câu 15: “Đức 

Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời.” Hình ảnh ở 

đây là sự chia xẻ sự sống, về mối thông công, với Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con. Đây là sự sống đời đời. Bây giờ tôi muốn quý vị nhìn thấy vì 

sao điều này lại có vai trò to lớn như vậy trong việc hiểu về sự bảo đảm về 

sự cứu rỗi. Mối hiểm họa – hiểm họa mà chúng ta phải đối mặt khi suy 

nghĩ về sự bảo đảm về sự cứu rỗi, là chúng ta bắt đầu đặt ra câu hỏi này: 

“Làm sao tôi biết mình đã được cứu?” Điều chúng ta làm là chúng ta bắt 

đầu nghĩ – trong tâm trí mình – chúng ta không có ý như vậy, nhưng đây là 

cách chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ: “Làm sao tôi biết mình đã có được đúng 

tấm vé để vào thiên đàng? Làm sao tôi biết chắc mình sẽ được vào cổng? 

Tôi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn về điều đó, cho nên nếu tôi cần phải nói 

ra lời cầu nguyện nào, thì tôi sẽ làm ngay để có được tấm vé đúng. Tôi sẽ 

làm bất cứ điều gì mục sư nói, tôi sẽ lặp lại theo mục sư, chỉ cần cho tôi 

tấm vé đúng là được.”  

 

Vấn đề là điều chúng ta làm, như tôi vừa nói, chúng ta nghĩ: “Tôi sẽ làm 

bất cứ điều gì cần thiết để có thể được vào thiên đàng.” Ngay từ đầu, trong 

sự hiểu biết về Phúc âm và sự bảo đảm về sự cứu rỗi, chúng ta đã tập trung 

vào những sự ban cho của Đức Chúa Trời hơn là vào chính Đức Chúa Trời. 

Quý vị đến với Đấng Christ, quý vị được vào Thiên đàng. Quý vị đến với 

Đấng Christ, quý vị nhận được sự tha thứ tội lỗi. Quý vị đến với Đấng 

Christ, quý vị nhận được điều này điều kia. Không, quý vị đến với Đấng 

Christ là để nhận lấy Đức Chúa Trời.  
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Những ai đặt đức tin nơi Ngài sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Chúng 

ta muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta cần Đức Chúa Trời, và tất cả những điều 

khác là từ Ngài mà ra – Thiên đàng, sự tha thứ. Sự thật là quý vị sẽ không 

thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời, không thể vào được Thiên đàng, nếu 

quý vị không biết Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không sống trong quý vị và 

quý vị không sống trong Ngài, nếu quý vị không chia xẻ sự sống của Ngài. 

Và sự thật là, sự sống đời đời không chỉ là điều sẽ xảy ra trong tương lai. 

Sự sống đời đời ở ngay trong hiện tại. Ngợi khen Đức Chúa Trời, sự sống 

đời đời ở ngay hiện tại. Hiện giờ chúng ta có mối thông công với Đức Chúa 

Cha và Đức Chúa Con. Ngài sống trong chúng ta và chúng ta sống trong 

Ngài.  

 

Đó chính là chìa khóa, là công việc hiện tại của Đấng Christ trong đời sống 

quý vị. Vâng, sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta được cứu dựa vào những 

điều Đấng Christ đã làm tại thập tự giá. Nhưng sự thật là Đấng Christ 

không chỉ làm điều đó cho chúng ta trên thập tự giá, rồi bỏ đi để chúng ta 

tự sống lấy đời sống Cơ đốc. Thay vào đó, Ngài chia xẻ sự sống Ngài với 

chúng ta mỗi phút giây, mỗi ngày. Và sự bảo đảm về sự cứu rỗi đến từ sự 

chia xẻ sự sống với Đức Chúa Trời. Nào, bây giờ thì quý vị đã thấy vì sao 

việc chúng ta cố làm điều gì đó để khiến điều này xảy ra chỉ là một nền 

tảng giả cho sự bảo đảm này chưa?  

 

Không, đó là điều Đấng Christ đã làm khi Ngài bước vào mối thông công 

với quý vị, và mối thông công đó còn tiếp diễn. Khi có người hỏi: “Anh 

còn sống không?” Quý vị sẽ đưa họ xem ngày sinh của mình, hay quý vị sẽ 

chỉ nói: “Anh nghĩ gì vậy? Tôi đang đứng trước mặt anh đây mà.” Quý vị 
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không cần phải đưa người đó xem ngày sinh của mình để chứng minh quý 

vị còn sống. Quý vị chỉ cần cười thôi là đủ rồi.  

 

Hình ảnh ở đây là như vậy. Chúng ta sống động trong Đức Chúa Trời! Ngài 

sống trong chúng ta. Chúng ta sống trong Ngài. Đó chính là sự bảo đảm về 

sự cứu rỗi của chúng ta, không chỉ là tin nơi một mình Đấng Christ về sự 

cứu rỗi của chúng ta, mà còn sống trong Đấng Christ là sự cứu rỗi của 

chúng ta. Nhưng xin đừng hiểu lầm ý nghĩa ở đây là quý vị chỉ cần nói ra 

lời cầu nguyện, và rồi sống một đời sống không liên quan gì đến mối thông 

công với Đức Chúa Trời. Như vậy là quý vị không có được sự bảo đảm về 

sự cứu rỗi theo như Kinh Thánh.  

 

Chúng ta không đang nói về làm thế nào để được cứu. Nếu quý vị không 

chia xẻ sự sống với Đức Chúa Trời và vẫn chết mất trong tội lỗi mình, thì 

quý vị cần được làm cho sống động trong Đức Chúa Trời. Đó là một sự bảo 

đảm về sự cứu rỗi. Hãy hỏi câu hỏi: “Tôi có sống trong Đức Chúa Trời 

không? Tôi có chia xẻ sự sống với Đức Chúa Trời không? Ngài có đang 

sống trong tôi và tôi sống trong Ngài không?” 

 

Nào, công việc hiện tại của Đức Chúa Trời, lẽ thật hiện tại của Đấng Christ 

– quý vị có tin vào chỉ một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi mình không? 

Quý vị có đang sống trong Đấng Christ là sự cứu rỗi mình không? Điều 

này dẫn đến nền tảng thứ nhì của sự bảo đảm, đó là công việc của Đấng 

Christ, công việc hiện tại của Đấng Christ trong đời sống quý vị. Đó là 

những gì Ngài đang làm trong đời sống quý vị. Đó là cách sự bảo đảm 

được thể hiện mỗi giây phút, mỗi ngày. Công việc hiện tại của Đấng Christ 

trong đời sống quý vị.  



Huyết Sự Sống 

 

 23 

 

Nào, trong tuần trước chúng ta đã nói về việc làm nên sự cứu rỗi mình. Bài 

học đó là rất nền tảng để hiểu được hình ảnh hôm nay. Chúng ta đã nói về 

thể nào chúng ta làm nên sự cứu rỗi mình trong Phi-líp 2:12, dựa trên công 

việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta, Phi-líp 2:13. Đức Chúa Trời hành 

động trong chúng ta, giúp chúng ta làm nên sự cứu rỗi mình. Đó là Đức 

Chúa Trời hành động trong chúng ta. Cho nên trước khi bước vào điều này, 

tôi sẽ đi trước và cho quý vị biết 1 Giăng sẽ khiến chúng ta nghĩ ông đang 

nói đến sự cứu rỗi dựa trên việc làm. Thứ nhất, tôi đang đọc Kinh Thánh, 

và thứ nhì, đây không phải là sự cứu rỗi dựa trên việc làm.  

 

Tôi xin nói lại. Theo một ý nghĩa nào đó là như vậy, nhưng xin theo sát tôi 

ở đây. Xin theo sát tôi. Đừng xem Kinh Thánh, khoan xem Kinh Thánh đã. 

Sự bảo đảm về sự cứu rỗi không dựa trên công việc của quý vị cho Đấng 

Christ. Mà dựa vào công việc của Đấng Christ trong quý vị. Có một sự 

khác biệt rất lớn ở đây. Sự bảo đảm về sự cứu rỗi không dựa trên công việc 

của quý vị cho Đấng Christ. Nếu quý vị cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc 

trong 30 năm tới, làm thật tốt, thì quý vị sẽ được vào thiên đàng. Đó không 

phải là điều Kinh Thánh dạy chúng ta ở đây trong những câu Kinh Thánh 

này.  

 

Thay vào đó, hãy nhớ rằng, khi chúng ta làm nên sự cứu rỗi mình, đó là 

Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta. Sự bảo đảm về sự cứu rỗi dựa trên 

công việc của Đấng Christ trong chúng ta – công việc của Ngài trong 

chúng ta. Như vậy, dựa trên điều đó, đây là hai câu hỏi tôi muốn đặt ra cho 

quý vị, hai câu hỏi 1 Giăng đặt ra cho chúng ta. Thứ nhất, tôi có đang vâng 

theo lời Đấng Christ không? Quý vị đã biết chúng ta sẽ xem trong phần 
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Kinh Thánh nào rồi đấy. Đây là sự cứu rỗi dựa trên sự vâng lời của chúng 

ta. Nhưng tôi muốn quý vị thấy sự vâng lời chỉ là một phần trong hình ảnh 

toàn cảnh về sự cứu rỗi, không nghi ngờ gì. 

 

Hãy xem với tôi trong 1 Giăng 1. Hãy nhớ, đây là công việc của Đấng 

Christ, công việc của Đấng Christ – tôi không biết phải nhắc lại bao nhiêu 

lần cho đủ. Đó là công việc của Đấng Christ trong chúng ta. Chúng ta làm 

nên sự cứu rỗi mình, đó là công việc của Ngài. Hãy lắng nghe 1 Giăng 1:5. 

“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.” Hãy lắng nghe 1 Giăng 1:6. “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. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính 

mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của 

Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” 

 

Nếu quý vị đang bước đi trong sự tối tăm, tượng trưng cho thế gian – khi 

quý vị không có sự sáng. Quý vị nói mình biết sự sáng, nhưng lại đi trong 

tối tăm, là quý vị đang nói dối. Quý vị không muốn nói dối phải không 

nào? Ông nói điều đó cách mạnh mẽ trong 1 Giăng 2. Hãy lắng nghe điều 

này, câu 3. Hãy lắng nghe: “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy 

là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.” Chúng ta biết mình đã biết Ngài 

– quý vị có muốn biết liệu mình đã biết Ngài hay chưa không? Đó là nếu 

quý vị vâng theo mạng lệnh Ngài. Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” nhưng 

không làm theo mạng lệnh Ngài, là người nói dối, và lẽ thật không ở trong 

người đó.  
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Quý vị nói mình biết Đức Chúa Trời: “Tôi đã cầu nguyện và tôi biết Đức 

Chúa Trời.” Nhưng nếu quý vị không vâng theo mạng lệnh Ngài, là quý vị 

đang nói dối. Quý vị đang nói dối. Quý vị là kẻ nói dối. Quý vị không hề 

biết Đức Chúa Trời. Ông viết tiếp: “Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng 

kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta 

biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo 

như chính Ngài đã làm.” Nếu quý vị không đang làm theo như chính Chúa 

Giê-xu đã làm, thì quý vị không hề có Chúa Giê-xu. Đó là điều ông đang 

nói ở đây.  

 

Bây giờ, ngay khi quý vị nghe điều đó – tôi có đang vâng theo lời Đấng 

Christ không? Ngay lập tức, tôi đoán là trong đầu quý vị sẽ xuất hiện câu 

hỏi: “Trong vòng mọi người ở đây thế nào cũng có người đã phạm tội, đã 

không vâng lời Đấng Christ trong tuần rồi. Có phải như vậy nghĩa là người 

đó không được bảo đảm về sự cứu rỗi không?” 

 

Ý tôi là hãy xem 1 Giăng 3. Hãy lắng nghe lời Kinh Thánh chép ở đây. 1 

Giăng 3:9: “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống 

của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã 

sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời 

và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức 

Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.” 

 

Như vậy, hãy đối diện với câu hỏi này. Nếu tôi đã phạm tội trong tuần vừa 

rồi, thì như vậy có phải là tôi không được bảo đảm về sự cứu rỗi không? Tạ 

ơn Chúa, đó không phải là điều 1 Giăng đang dạy chúng ta ở đây. Tôi 

muốn cho quý vị thấy như thế này. Ông không đang nói về sự Thánh khiết 
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toàn hảo. Ông không đang nói về sự Thánh khiết toàn hảo. Thật ra, hãy 

quay lại 1 Giăng 1 khi ông nói về sự sáng và sự tối tăm, về những người 

xưng mình biết sự sáng nhưng lại đi trong sự tối tăm. Hãy lắng nghe điều 

ông nói trong 1 Giăng 1:7. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như 

chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau;” hãy 

lắng nghe điều này: “và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch 

mọi tội chúng ta.” 

 

Hãy tiếp tục, 1 Giăng 1:8. “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, 

ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn 

nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho 

chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta 

nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời 

Ngài không ở trong chúng ta.” 

 

Như vậy ông nhận biết tội lỗi vẫn còn đó. 1 Giăng không dạy rằng một khi 

chúng ta được tái sanh, thì tội lỗi sẽ hoàn toàn biết mất và quý vị trở nên 

hoàn hảo. Đó không phải là điều Kinh Thánh dạy ở đây. Chúng ta cũng đã 

nói về vấn đề này. Đích đến cho sự cứu rỗi của chúng ta là một ngày khi tội 

lỗi sẽ biến mất, ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều ông muốn nói ở đây là – 

quý vị sẽ thấy điều đó trong 1 Giăng 2:1: “Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết 

cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai 

phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa 

Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.” Nói cách khác, khi chúng ta phạm tội 

và chúng ta đã được tái sanh, chúng ta là những người đi theo Đấng Christ 

– thật sự là những người đi theo Đấng Christ, và chúng ta phạm tội, dù 

chúng ta rất ghét tội lỗi. Chúng ta nhận biết bản chất của tội lỗi, và không 
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tiếp tục chiều theo những tội lỗi đó hết lần này đến lần khác. Chúng ta 

không tiếp tục ở trong tội lỗi. Bởi vì khi ở trong sự sáng, sự sáng sẽ phơi 

bày tội lỗi của chúng ta, và chúng ta có một Đấng biện hộ đã tha thứ tội lỗi 

chúng ta. Quý vị hãy xem trong 1 Giăng 3, phần chúng ta vừa đọc lúc nãy. 

Phần này nói về thể nào Đấng Christ đã đến để hủy phá công việc của ma 

quỷ. Đấng Christ đã đến để đắc thắng tội lỗi. Và chúng ta có Đấng Christ 

trong lòng, vì vậy chúng ta không phải sống trong tội lỗi nữa. Đấng Christ 

ban cho chúng ta sự đắc thắng trên tội lỗi.  

 

Tôi xin nhắc nhở quý vị điều này – những người đi theo Đấng Christ trong 

phòng này – nếu có khía cạnh nào đó trong đời sống quý vị vẫn tiếp tục ở 

trong tội lỗi, nếu có một tội lỗi nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đời sống quý 

vị, thì tôi xin nhắc nhở quý vị là Đấng Christ đã đến để hủy phá công việc 

của ma quỷ. Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng trên tội lỗi. Ngài ban 

cho chúng ta sự đắc thắng. Kẻ thù nghịch sẽ cố thuyết phục rằng quý vị 

không thể đắc thắng điều đó đâu. Nhưng Đấng Christ luôn luôn đắc thắng 

tội lỗi. Ngài đã chinh phục tội lỗi. Công việc hiện tại của Đấng Christ trong 

đời sống quý vị là khiến quý vị vâng theo lời Ngài. Nào, đây không phải là 

sự Thánh khiết toàn vẹn – thay vào đó, đây là chỉ dẫn về nếp sống Thánh 

khiết. Chỉ dẫn về nếp sống Thánh khiết.  

 

Đó là hình ảnh ở đây về sự không tiếp tục ở trong tội lỗi trong 1 Giăng 3:5-

10. Điều tương tự trong 1 Giăng 5:18. 1 Giăng 5:18 nhắc nhở chúng ta rằng 

đó không phải là công việc của chúng ta. 1 Giăng 5:18 chép: “Chúng ta biết 

rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi 

Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được.” 
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Không tiếp tục ở trong tội lỗi, bởi vì Đấng Christ gìn giữ chúng ta. Đấng 

Christ bảo vệ chúng ta. Đây là lúc chúng ta thấy – tôi hy vọng quý vị nhìn 

thấy tầm quan trọng của điều này. Đây không chỉ là một cuộc thảo luận 

thần học, một vấn đề tín lý để các diễn giả giảng dạy, còn chúng ta nghe 

xong rồi đi về. Điều này rất to lớn bởi vì nếu chúng ta nói mình ở trong 

Đức Chúa Trời, ở trong Đấng Christ, nhưng vẫn sống một đời sống như thể 

Đấng Christ không có trong đó. Chúng ta sống theo đuổi những điều thuộc 

về thế gian, nhưng lại tuyên bố mình đã được Đấng Christ tha thứ mọi tội 

lỗi. Chúng ta tuyên bố mình được vào Thiên đàng, nhưng vẫn theo đuổi 

những điều thuộc về thế gian, là chúng ta đã đánh đổ sự cứu rỗi mà chúng 

ta tuyên bố đó. Chúng ta đánh đổ sự cứu rỗi đó khi nói Chúa Giê-xu có thể 

chịu được hậu quả nặng nề nhất của tội lỗi, nhưng Ngài không có quyền 

năng để đắc thắng tội lỗi trong đời sống chúng ta mỗi ngày, dù sự thật là 

Ngài hoàn toàn đắc thắng được.  

 

Ngài có quyền năng để đắc thắng tội lỗi trong đời sống chúng ta mỗi ngày. 

Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần trong vài tuần qua, khi chúng ta cùng 

học hỏi về Phúc âm và nhìn lại những sự tranh chiến của mình với tội lỗi. 

Và quý vị đã chia xẻ với tôi thể nào Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị sự 

đắc thắng tuyệt vời trên tội lỗi nhờ Phúc âm. Công việc của Đấng Christ 

trong đời sống quý vị, đây là vẻ đẹp ở đây, hãy lắng nghe điều này: Đấng 

Christ ban năng quyền cho quý vị trên tội lỗi, giúp quý vị vâng lời Ngài, 

điều đó đem đến sự bảo đảm về sự cứu rỗi.  

 

Công việc của Đấng Christ trong đời sống quý vị - Ngài đang nhắc nhở quý 

vị mỗi khi Ngài ban cho quý vị sự đắc thắng trên tội lỗi, Ngài đang nhắc 

nhở quý vị: “Con thuộc về ta. Con có quyền năng của ta.” Quý vị có thấy 
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vẻ đẹp của sự bảo đảm ở đây không? Một điều chúng ta được kinh nghiệm 

mỗi ngày. Công việc hiện tại của Đấng Christ trong đời sống chúng ta, 

không phải là sự Thánh khiết toàn vẹn nhưng là lời chỉ dẫn về nếp sống 

Thánh khiết. Và quý vị thấy đấy, đừng bỏ lỡ, nếu quý vị không vâng lời 

Đức Chúa Trời, không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì quý vị 

sẽ có rất ít hoặc không có sự bảo đảm nào. Nếu quý vị phớt lờ công việc 

của Đấng Christ trong đời sống quý vị, thì làm sao quý vị có thể có sự bảo 

đảm của Đấng Christ? Chúng ta sẽ nói về điều đó sau, trong một vài phút 

tới.  

 

Câu hỏi thứ nhì – tôi có đang vâng theo lời Đấng Christ không? Và thứ nhì, 

tôi có yêu như Đấng Christ yêu không? 1 Giăng 2:9-11: “Kẻ nào nói mình 

ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu 

mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây 

cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm 

những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù 

mắt người.” 

 

Quý vị đi tiếp đến 1 Giăng 4, ở đây nói rất nhiều về tình yêu thương. 1 

Giăng 4:7: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu 

thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và 

nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai,” hãy lắng nghe điều này: “Ai chẳng yêu, thì 

không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Đi vào 

phần mô tả về thể nào chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài 

sống trong chúng ta. Quý vị hãy mở ra 1 Giăng 4:16. “Chúng ta đã biết và 

tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức 

là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và 
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Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên 

trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày 

xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.” 

 

Xuống đến 1 Giăng 4:19: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. 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. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: 

Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.” Quý vị có nghe 

điều Giăng đang nói ở đây không? Nếu tình yêu thương của Đấng Christ 

không hiện diện trong đời sống quý vị, thì Đấng Christ không hiện diện 

trong đời sống quý vị.  

 

Tình yêu của Ngài được bày tỏ qua cách quý vị yêu thương người khác. 

Hãy suy nghĩ về việc yêu như Đấng Christ yêu. Đấng Christ đã đến để yêu 

ai? Không phải là những người đáng được yêu nhất, mà là những người 

không đáng được yêu nhất. Bất kỳ ai trên thế giới này cũng có thể yêu 

những người đáng được yêu, để nhận được một điều gì đó sau khi bày tỏ 

tình yêu. Đấng Christ đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài cho chúng ta qua 

điều này: Đang khi chúng ta còn là tội nhân, Đấng Christ đã vì chúng ta mà 

chịu chết. Và Ngài phán: “Đây là tình yêu thương ở trong các ngươi.”  

 

Như vậy khi quý vị suy nghĩ về điều đó – tất cả chúng ta đều biết ít nhất 

một ai đó rất khó để yêu. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nếu 

có trong lòng chúng ta, sẽ giúp chúng ta yêu họ. Hình ảnh ở đây là như vậy. 

Chúng ta biết mình ở trong Đức Chúa Trời nếu tình yêu thương Ngài tuôn 

chảy qua chúng ta. Và như vậy khi đã được ban năng quyền để có thể yêu 
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người khác như Đấng Christ đã yêu, đó là Đấng Christ bày tỏ cho quý vị: 

“Con thuộc về ta. Con thuộc về ta. Ta đang ban cho con năng quyền để làm 

điều đó.”  

 

Quý vị biết không, có những người trong cuộc đời quý vị rất khó để yêu. 

Quý vị biết mình cần Đấng Christ giúp đỡ để làm được điều đó. Quý vị 

không thể làm điều đó bằng sức riêng mình. Khi quý vị bắt đầu yêu thương 

họ, hãy nghĩ: “Chắc chắn đây không phải là mình.” Vẻ đẹp ở đây là như 

vậy. Đây là sự bảo đảm. Đây là cách chúng ta phó sự sống mình vì người 

khác, và vì hội thánh. Và nếu không có tình yêu thương, thì quý vị không 

thuộc về hội thánh.  

 

Không có tình yêu thương của Đấng Christ, thì không có Đấng Christ. Tôi 

có đang yêu thương như Đấng Christ yêu không? Hình ảnh ở đây là công 

việc của Đấng Christ – khi Đấng Christ sanh bông trái của sự sống Ngài 

trong chúng ta, điều đó đem đến sự bảo đảm vững chắc. Lạy Đấng Christ, 

con thấy những điều Ngài đang làm trong con, những gì Ngài giúp con làm 

khi con vâng theo mạng lệnh Ngài và yêu thương như Ngài yêu.  

 

Đây là sự bảo đảm – công việc hiện tại của Đấng Christ trong đời sống quý 

vị. Lẽ thật của Đấng Christ trong đời sống quý vị, đến công việc hiện tại 

của Đấng Christ trong sự yêu thương của quý vị, và thứ ba, Thánh Linh của 

Đấng Christ ở trong đời sống quý vị hiện tại. Tôi đã nhắc đến 1 Giăng 4:6 

và 1 Giăng 5:6, nói về Thánh Linh lẽ thật. 1 Giăng 3:24 nói về thể nào Đức 

Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài. 1 Giăng 4:13 nói về thể 

nào Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài. Và điều tôi 

muốn quý vị nhìn thấy là sự bảo đảm đến từ Đức Thánh Linh. Có rất nhiều 
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địa chỉ chúng ta có thể tra xem liên quan đến điều này – Rô-ma 8, chính 

Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức 

Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta.  

 

Ê-phê-sô 1, hãy viết địa chỉ này lại. Quý vị nhớ quay lại và xem phần Kinh 

Thánh này nhé. Ê-phê-sô 1:13-14 chép: “anh em đã tin và được ấn chứng 

bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 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.” Cách dùng từ ở đây giống như trong một giấy đặt 

cọc. Đức Thánh Linh là giấy đặt cọc trong lòng chúng ta, đảm bảo một 

ngày kia sự cứu rỗi của chúng ta sẽ được hoàn tất. Đức Thánh Linh đang 

hành động trong chúng ta, khiến chúng ta được trọn vẹn, sẽ khiến sự cứu 

rỗi của quý vị được hoàn tất. Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta 

rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho chúng ta Thánh 

Linh Ngài. Và sự bảo đảm là một món quà từ Đức Thánh Linh.  

 

Bây giờ câu hỏi là, điều này xảy ra như thế nào? Đức Thánh Linh làm 

chứng cho lòng chúng ta. Điều đó có nghĩa gì? Có phải như vậy nghĩa là tôi 

nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai rằng: “Con thuộc về ta” không? 

Không, không phải theo cách như vậy. Không phải theo cách đó – ý tôi là 

đôi khi cũng có như vậy. Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời. 

Nhưng đó không phải là điều Kinh Thánh muốn dạy chúng ta ở đây. 1 

Giăng thể hiện điều này qua hai cách. Thứ nhất, tôi có lắng nghe Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời trong Lời Ngài không? Đây là 1 Giăng 4:4-6. Câu 

6 chép rằng: “Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa 

Trời thì nghe chúng ta.” Những lời chép về công việc của các sứ đồ ở đây 
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muốn nói đến Công vụ các sứ đồ 2:42. “còn ai chẳng hề thuộc về Đức 

Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta.” 

 

Đây là cách chúng ta nhận biết Thánh Linh lẽ thật và các linh giả - Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời Ngài, và chúng ta lắng 

nghe. Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng tâm trí của chúng ta để hiểu 

được Lời Ngài, và chúng ta lắng nghe Ngài cách thuận phục. Chúng ta lắng 

nghe Lời Ngài, và thứ nhì – chúng ta không chỉ lắng nghe Đức Thánh Linh 

và Lời Ngài, mà thứ nhì, chúng ta có được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh của 

Đức Chúa Trời trên bước đường mình không? Đức Thánh Linh là sự hiện 

diện chiếm ngự của Đấng Christ trong chúng ta.  

 

Quý vị hãy quay lại phần cuối của đoạn 3, hãy xem câu 21 đến 23, và phần 

kết luận trong câu 24. Chép rằng: “Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở 

trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.” Ngài sống 

trong chúng ta như thế nào? Thông qua Đức Thánh Linh. Đây là cách 

chúng ta biết Ngài sống trong chúng ta. Chúng ta biết về Đức Thánh Linh 

mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đó là điều Kinh Thánh dạy. Ở đây muốn nói 

đến việc vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, trong 1 Giăng 3:21-

24. Chúng ta vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta biết 

Ngài ở trong chúng ta, và Ngài ở trong chúng ta bằng Thánh Linh Ngài.  

 

Xem xuyên suốt Tân Ước, quý vị sẽ thấy Đức Thánh Linh đang dạy dỗ 

chúng ta, Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta, Đức Thánh Linh 

hướng dẫn chúng ta, Đức Thánh Linh ban năng quyền cho chúng ta, Đức 

Thánh Linh ban ân tứ cho chúng ta. Đức Thánh Linh đang làm tất cả những 

điều đó. Mọi điều tốt lành chúng ta có là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa 
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Trời ở trong chúng ta. Mọi điều. Hình ảnh ở đây là như vậy – Đức Thánh 

Linh dẫn đắt chúng ta trên bước đường mình. Và khi chúng ta bước đi theo 

Đức Thánh Linh, theo Lời Ngài, thì sự bảo đảm về sự cứu rỗi sẽ càng chắc 

chắn, chắc chắn hơn.  

 

Nhưng vấn đề là như thế này. Nếu quý vị phớt lờ Đức Thánh Linh – nếu 

quý vị làm buồn lòng Đức Thánh Linh, theo như lời Kinh Thánh là quý vị 

làm theo ý mình thay vì sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì quý vị sẽ làm 

lung lay sự bảo đảm. Quý vị làm lung lay sự bảo đảm. Hãy lắng nghe lời 

trích dẫn từ một người theo Thanh giáo tên là Thomas Brooks. Ông đã nói 

thế này: “Đức Thánh Linh là Đấng giải bày những bí mật của Đức Chúa 

Cha. Ngài ở trong lòng Đức Chúa Cha. Ngài biết mọi tên được chép trong 

Sách sự sống. Ngài là Đấng quen thuộc nhất với những diễn biến trong tấm 

lòng Đức Chúa Cha đối với tội nhân. Ngài là Đấng an ủi tuyệt vời, Đấng 

duy nhất ấn chứng linh hồn cho đến ngày cứu chuộc.” 

 

Rồi ông nói tiếp như thế này: “Nếu quý vị, bởi những ý muốn tội lỗi của 

mình, làm buồn lòng Đấng duy nhất có thể khiến quý vị vui mừng, thì còn 

ai sẽ khiến quý vị vui mừng nữa?” Điều ông muốn nói ở đây là - Đức 

Thánh Linh ban cho chúng ta món quà sự bảo đảm, là Đức Thánh Linh làm 

chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, rằng sự 

cứu rỗi là sự thật cho cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta làm buồn lòng 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là chúng ta đã làm buồn lòng chính Đấng 

an ủi chúng ta và ban cho chúng ta sự bảo đảm. Như vậy hình ảnh ở đây là 

công việc hiện tại của Đấng Christ liên quan đến Thánh Linh của Đấng 

Christ trong đời sống quý vị, là Đấng hiện tại đang hành động trong quý vị.  
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Bây giờ quý vị hãy đặt những điều này lại với nhau. Lẽ thật hiện tại của 

Đấng Christ trong đời sống quý vị, công việc hiện tại của Đấng Christ 

trong đời sống quý vị, và Thánh Linh của Đấng Christ trong đời sống của 

quý vị hiện tại. Hãy đặt những điều này lại với nhau. Hãy suy nghĩ về sáu 

câu hỏi này. Tôi có đang tin vào chỉ một mình Đấng Christ về sự cứu rỗi 

mình không? Tôi có đang sống trong Đấng Christ là sự cứu rỗi tôi không? 

Tôi có đang vâng lời Đấng Christ không? Tất cả những điều này là nhờ Ân 

điển của Đấng Christ giúp đỡ tôi, Ngài đang làm việc, đang hành động 

trong tôi. Tôi có đang vâng lời Đấng Christ không? Tôi có yêu như Đấng 

Christ yêu không? Tôi có đang lắng nghe Đức Thánh Linh và Lời Ngài 

không? Và tôi có được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh trên bước đường mình 

không?  

 

Quý vị hãy đặt tất cả những điều này lại với nhau, tất cả những điều đó, 

công việc của Đấng Christ, lẽ thật của Đấng Christ, Thánh Linh của Đấng 

Christ. Đấng Christ đang làm những điều đó. Chứ không phải là nỗ lực của 

chúng ta tự đạt được. Đó không phải là thành quả của chúng ta. Đó là thành 

quả của Đấng Christ trong chúng ta, Ngài đang làm những điều này. Đời 

sống chúng ta càng vâng phục Ngài, thì Ngài càng làm những điều đó trong 

chúng ta, và sự bảo đảm càng vững chắc hơn. Điều này khá là rõ ràng 

nhưng tôi biết vẫn sẽ có một số người bước đi và nghĩ: “À như vậy nghĩa là 

tôi phải làm những điều này để có thể đạt được sự bảo đảm.” 

 

Không. Điều đó nghĩa là chúng ta cần đầu phục đời sống mình mỗi ngày, 

giống như chúng ta đã học trong tuần trước, vâng phục sự hiện diện chiếm 

ngự của Đấng Christ trong chúng ta. Thánh Linh Ngài là Đấng đang làm 

mọi sự đó, làm nên sự cứu rỗi mỗi ngày. Và chúng ta càng tăng trưởng 
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trong Ngài, thì sự bảo đảm càng vững chắc. Đức Chúa Trời muốn chúng ta 

biết mình có sự sống đời đời hay không. Ngài muốn chúng ta biết điều đó.  

 

Nhưng chúng ta đã bóp méo hình ảnh này, hình ảnh đúng với Kinh Thánh. 

Khi nói đến sự bảo đảm về sự cứu rỗi, chúng ta thấy hoàn toàn xa lạ, bởi vì 

chúng ta đã hạ thấp giá trị của Phúc âm và nói: “Nếu quý vị làm theo thông 

lệ này, hay hình thức tôn giáo này, thì quý vị có thể đảm bảo về Thiên đàng 

mặc cho đời sống quý vị sau đó có thế nào đi nữa.” Chúng ta đã làm giảm 

giá trị của hình ảnh trong toàn bộ Kinh Thánh về sự bảo đảm khi bán ra 

Phúc âm cách rẻ tiền.  

 

Vẻ đẹp ở đây là chúng ta có thể có sự bảo đảm từng giây phút, từng ngày, 

nhờ sự hiện diện sống động của Đấng Christ trong chúng ta. Ngài bày lẽ 

thật của Ngài ra trước chúng ta khi Ngài hành động trong chúng ta – Ngài 

hành động trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Như vậy đây là kết luận mà 

tôi muốn trình bày với quý vị. Thứ nhất, tôi muốn khích lệ quý vị hãy tỉnh 

thức về sự lừa dối Thuộc linh. Nhiều người trong quý vị, như tôi đã nói, và 

như Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta đã học, đã nói: “Những điều này 

không rõ ràng trong đời sống tôi.” Có thể loạt bài học này đã khiến quý vị 

suy nghĩ: “Tôi đã tuyên bố mình biết Đức Chúa Trời. Nhưng tôi có thực sự 

biết Đức Chúa Trời không?” Đó là một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ cho kỹ 

càng.  

 

Một lần nữa, mục đích của tôi không phải là để khiến quý vị cảm thấy bất 

an nếu quý vị đã an ninh trong sự cứu rỗi mình. Nhưng mục đích của tôi là 

khiến quý vị cảm thấy bất an, dựa trên Lời của Đức Chúa Trời, nếu sự cứu 

rỗi của quý vị thật sự chưa được đảm bảo. Hãy tỉnh thức về sự lừa dối 
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thuộc linh. Có một sự thật cho tất cả quý vị trong phòng này, và sự thật đó 

đáng để quý vị phải ra sức vật lộn trong hàng giờ, hàng giờ cho đến khi có 

sự bình an trong tâm linh quý vị. Và quý vị cũng cần biết rõ mình đã được 

tái sanh hay chưa.  

 

Thứ nhì, hãy tỉnh thức về sự thụ động Thuộc linh. 1 Giăng chỉ là một ví dụ. 

Hê-bơ-rơ? Nếu quý vị muốn nói về những lời cảnh báo, Hê-bơ-rơ có thể 

khiến chúng ta phải bối rối. Vấn đề ở đây là chúng ta đã thấy những hình 

ảnh trong Kinh Thánh nói rằng: “Nếu quý vị tiếp tục trong tội lỗi, và tuyên 

bố mình biết Đức Chúa Trời, thì quý vị là kẻ nói dối.” Nhưng nhiều người 

lại lấy đó mà nói rằng: “Điều đó nghĩa là chúng ta có thể đánh mất sự cứu 

rỗi mình. Kinh Thánh dạy chúng ta có thể đánh mất sự cứu rỗi mình.” 

Chúng ta đã xác minh không phải như vậy. Không phải như vậy. Chúng ta 

có thể biết, và tin trong danh của Con Đức Chúa Trời, rằng chúng ta có sự 

sống đời đời. Chúng ta có thể biết.  

 

Nhưng điều chúng ta có ở đây trong 1 Giăng, và quý vị đã thấy điều này 

một phần trong những điều ông viết, trong 1 Giăng 2:1. Ông nói: “Ta viết 

cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội.” Tại sao ông 

lại dùng những lời lẽ mạnh mẽ như vậy trong 1 Giăng 1 và 2? Để cảnh báo 

chúng ta, giống như là một tấm bảng cảnh báo giao thông trên đường vậy. 

“Phía trước có cầu gãy, đừng đi tiếp.” Là con cái của Đức Chúa Trời, thật 

là một điều tốt khi Đức Chúa Trời đặt những bảng cảnh báo trước chúng ta 

để cho biết: “Đừng tiếp tục ở trong tội lỗi.” Điều này được nói cách rất dạn 

dĩ ở nhiều chỗ khác nhau – Cô-lô-se 1:21-23 chép: “anh em đứng trước mặt 

Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; miễn là anh em tin 

Chúa cách vững vàng không núng.” Nếu chúng ta tiếp tục giữ vững đức tin.  
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Hê-bơ-rơ 3:14: “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ 

lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng.” Nếu chúng ta 

giữ lòng tin của mình cho đến cuối cùng. Hình ảnh ở đây là Đức Chúa Trời 

phán trong 1 Giăng 2 rằng: “Những kẻ đã ra khỏi chúng ta đó chưa bao giờ 

thuộc về chúng ta.” Quý vị sẽ không muốn đi vào vết xe đổ của họ đâu. Tất 

cả những người thật sự thuộc về Ngài, những người đã được tái sanh, đều 

không muốn đi vào vết xe đổ đó. 

 

Và điều Ngài làm là Ngài ban cho chúng ta những sách như 1 Giăng để nói: 

“Hãy tránh khỏi con đường đó với những điều các ngươi đã có.” Giống như 

chiếc nhãn trên lọ thuốc ghi: “Đừng uống. Đừng uống.” Nếu quý vị tiếp tục 

ở trong tội lỗi, là quý vị đang nói dối. Quý vị đang thể hiện là mình không 

thuộc về Đấng Christ. Đừng tiếp tục ở trong tội lỗi nữa. Nếu có sự mơ hồ 

nào trong đời sống quý vị, tất cả chúng ta đều biết đời sống mình – đời 

sống Thuộc linh của chúng ta dao động, lên xuống. Nếu quý vị đã đi lang 

thang, đã thờ ơ, đã chạy theo những điều thuộc về thế gian, thì quý vị biết 

mình có thuộc về Đấng Christ hay không. Nhưng nếu quý vị thấy mình 

chạy theo những điều này, thì hãy chạy khỏi đó và để sự sáng Ngài chiếu 

trên đời sống quý vị, tẩy sạch quý vị khỏi những điều đó. Quý vị có một 

Đấng bào chữa trước mặt Đức Chúa Cha là Chúa Giê-xu.  

 

Hãy xưng tội mình. Ngài là thành tín công bình để tha tội cho quý vị. Và 

tẩy sạch quý vị khỏi mọi điều không công bình. Hãy lưu ý lời cảnh báo của 

Ngài. Hãy tỉnh thức về sự thụ động Thuộc linh. Nếu đời sống quý vị không 

phản chiếu tình yêu thương của Đấng Christ, thì hãy thưa: “Lạy Đức Chúa 

Trời, con tin con thuộc về Ngài nhưng con không thấy tình yêu thương của 
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Ngài trong đời sống con như đáng phải có.” Quý vị biết điều đó tồn tại 

trong những mối quan hệ nào của mình rồi đấy.  

 

Vì vậy, hãy đến với Đức Chúa Trời dưới ánh sáng của 1 Giăng và thưa: 

“Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy tạo nên tình yêu thương này trong con. Xin 

hãy giúp con yêu thương.” Điều đó thôi thúc chúng ta. Đây là một phần 

trong sự thánh hóa chúng ta. Sự tăng trưởng của chúng ta trong Đấng 

Christ là lý do chúng ta có 1 Giăng. Và thứ ba, dựa vào đó, hãy làm việc – 

một lần nữa – làm việc, vì Đức Chúa Trời làm việc trong quý vị - đó là Ân 

điển của Đức Chúa Trời, Ân điển của Đức Chúa Trời hành động trong quý 

vị. Hãy làm việc và chờ đợi với sự chuẩn bị thuộc linh. Sự chuẩn bị thuộc 

linh.  

 

Tôi muốn cho quý vị thấy điều này, hãy lật tới một vài sách nữa đến Giu-

đe. Giu-đe 20, đây là phân đoạn để chúng ta kết thúc. Giu-đe 20, hãy lắng 

nghe điều này. Giu-đe 20 – hãy làm việc và chờ đợi với sự chuẩn bị thuộc 

linh. Quý vị có lưu ý thấy những gì Kinh Thánh dạy về sự bảo đảm về sự 

cứu rỗi – và suy nghĩ về thể nào chúng ta đã bóp méo hình ảnh đó không? 

Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, không có chỗ nào sự an ninh đời đời 

hay sự bảo đảm về sự cứu rỗi được dùng như một lời bào chữa cho sự thờ ơ 

thuộc linh. Không có chỗ nào sự bảo đảm đời đời về sự cứu rỗi được dùng 

như một lý do để chúng ta có thể cẩu thả trong đời sống Cơ đốc và rồi mọi 

thứ sẽ ổn. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh.  

 

Đó là điều chúng ta suy nghĩ ngày nay. “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi không 

cần phải lo lắng – vâng, cuộc đời tôi có thể không làm đẹp lòng Chúa lắm, 

nhưng cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.” Chúng ta không thấy có chỗ nào 
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trong Kinh Thánh dạy như vậy. Không chỗ nào. Thay vào đó, chúng ta thấy 

Phao-lô – Phao-lô không hề thong dong. “Rồi mọi thứ sẽ ổn.” Thay vào đó, 

ông nói trong 1 Ti-mô-thê 6: “Hãy đánh trận hết sức. Hãy hoàn tất cuộc 

đua.” 2 Ti-mô-thê 4, lúc gần cuối đời, ông nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã 

xong sự chạy.” 

 

Ông không hề thong dong. Ông phải vượt hết trở ngại này đến trở ngại 

khác. Ông làm việc chăm chỉ. Bởi việc làm – quyền năng của Đức Chúa 

Trời hành động, và chờ đợi với sự trông đợi thuộc linh. Ý mục sư là sao? 

Hãy xem Giu-đe. Hãy xem câu 20. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, 

hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh 

mà cầu nguyện. Hãy giữ mình.” Đó là điều ông nói. “Hãy giữ mình.” Đó là 

phần công việc của chúng ta. Bây giờ hãy lắng nghe phần chờ đợi. “Hãy 

giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời.” Như vậy là hãy giữ mình 

trong khi quý vị chờ đợi lòng thương xót của Chúa Giê-xu Christ chúng ta 

đem đến sự sống đời đời. Chẳng phải đó là một hình ảnh thật tuyệt vời sao?  

 

Quý vị làm việc với năng quyền do Đức Chúa Trời ban, và trên suốt đường 

quý vị tin rằng sẽ đến một ngày khi Ngài làm cho sự cứu rỗi của quý vị 

được trọn vẹn. Đó là hình ảnh trong Giu-đe 24. “Vả, nguyền Đấng có thể 

gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển 

mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Là Đức Chúa Trời có một, 

là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được 

sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng 

và hiện nay cho đến đời đời!” 
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Đức Chúa Trời có thể giữ quý vị khỏi vấp phạm. Đây là lẽ thật tuyệt đẹp về 

sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Bởi Ân điển Ngài. Thưa quý vị, những người đi 

theo Đấng Christ, những người tin cậy nơi Đấng Christ về sự cứu rỗi mình, 

hãy yên tâm. Bởi Ân điển, Ngài sẽ ban cho quý vị sự sống đời đời. Ngài sẽ 

làm điều đó.  

 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24: “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm 

việc đó.” Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chung dự Tiệc Thánh với nhau. 

Kinh Thánh định cho chúng ta đó là thì giờ để suy gẫm về đời sống mình. 

Tôi muốn mời gọi quý vị hãy suy gẫm về những điều này, tra xét lại chính 

mình, xem mình có đang ở trong đức tin không. Hãy tự đặt ra những câu 

hỏi này. Hãy suy nghĩ về những điều này.  

 

Một vài người trong quý vị có thể sẽ nhận thấy, khi tra xét lại chính mình, 

rằng: “Điều này chưa từng là một hiện thực trong đời sống tôi. Tôi chưa 

bao giờ được tái sanh.” Nếu vậy hãy chạy đến với Đấng Christ với cả tấm 

lòng và linh hồn mình để cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi mình, và ban cho quý 

vị sự sống mới. Nếu còn những lĩnh vực nào trong đời sống quý vị - có thể 

quý vị đã được tái sanh nhưng vẫn còn những lĩnh vực trong đời sống quý 

vị vẫn tiếp tục ở trong tội lỗi, vẫn xa lìa Ngài. Thì đây là lúc để quý vị sửa 

đổi lại trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy chạy lại với Ngài bằng cả tấm lòng 

và linh hồn mình trước khi dự Tiệc Thánh. Đừng xem nhẹ điều này, Kinh 

Thánh dạy như vậy.  

 

Có thể có một vài người trong quý vị mới nghe Phúc âm lần đầu tiên, và 

nghĩ: “Vâng, tôi muốn điều này cho đời sống mình.”  Khi bánh và chén 

được phân phát ra, nếu quý vị đã được tái sanh, nếu Đức Thánh Linh làm 
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chứng cho lòng quý vị rằng quý vị là con cái Đức Chúa Trời, thì tôi mời 

quý vị hãy nhận lấy bánh và chén đó, dành thì giờ suy gẫm, và rồi sau khi 

mọi người đều đã nhận được, chúng ta sẽ cùng chung dự.  

 

Nếu quý vị chưa được tái sanh, và nếu quý vị chưa tin vào chỉ một mình 

Đấng Christ về sự cứu rỗi mình, vào Phúc âm, thì tôi mời gọi quý vị hãy 

sớm đưa ra quyết định cho đời sống mình.   


