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Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, 

xin cùng mở ra với tôi Cô-lô-se 3. Tuần trước chúng ta đã học trong Ga-la-ti, 

một trong các thư tín của Phao-lô. Lật tới một vài sách nữa, và quý vị sẽ thấy 

Cô-lô-se 3. Tuần vừa rồi chúng ta cùng học với nhau loạt bài học có tựa đề 

“Sống Trong Đấng Christ – Sống trong Đấng Christ nghĩa là thế nào?” 

Chúng ta đã dành hai tuần đầu để xem xét ý nghĩa của việc mỗi chúng ta 

sống trong Đấng Christ và Đấng Christ sống trong chúng ta, và điều đó biến 

đổi chúng ta theo nghĩa đen từ trong ra ngoài như thế nào. Chúng ta cũng đã 

xem xét thể nào Đấng Christ ảnh hưởng lên cách chúng ta suy nghĩ, ảnh 

hưởng lên cách chúng ta cảm nhận, cách chúng ta hành động, thân thể chúng 

ta, ý chí của chúng ta, và chúng ta thấy tất cả những điều đó đều nhằm 

hướng đến sứ mệnh của Ngài. Hôm nay tôi muốn chúng ta suy nghĩ về 

phương cách Đấng Christ ảnh hưởng lên các mối quan hệ của chúng ta với 

nhau.  

 

“Đấng Christ sống trong tôi vì cớ họ.” Đây là hình ảnh chúng ta sắp sửa thấy 

trong Cô-lô-se 3: “Mọi điều Đấng Christ làm trong tôi được hoạch định để 

ảnh hưởng lên những người Đấng Christ đặt để xung quanh tôi.” “Mọi điều 

Đấng Christ làm trong tôi được hoạch định để ảnh hưởng lên những người 
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Đấng Christ đặt để xung quanh tôi.” Như vậy Đấng Christ hành động trong 

tôi vì cớ những người khác. Nào, vài tuần trước chúng ta đã thảo luận về 

Ma-thi-ơ 9 và 10, chúng ta đã thảo luận về thể nào điều đó ảnh hưởng lên 

luật pháp, ảnh hưởng lên mọi dân mọi nước vì cớ sự vinh hiển của Đấng 

Christ. Tôi muốn chúng ta tiếp tục học hỏi xem điều này ảnh hưởng lên các 

mối quan hệ trong hội thánh như thế nào và hội thánh là một sự phản chiếu 

Đấng Christ trong mỗi chúng ta như thế nào.  

 

Chúng ta sẽ xem trong Cô-lô-se 3, thật ra là cả đoạn luôn, cho nên tôi muốn 

chúng ta xem lướt qua thật nhanh, hãy đọc hết đoạn Kinh Thánh này để nắm 

được thông điệp trong đó. Chúng ta sẽ chỉ đọc lướt qua, tôi muốn quý vị 

nhìn thấy những lẽ thật ẩn giấu trong đó, mà tôi nghĩ rằng có ý nghĩa nền 

tảng đối với cách chúng ta sống với nhau, với đời sống xã hội của chúng ta. 

Hãy xem Cô-lô-se 3, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 1.  

 

“Vậy nếu” Phao-lô viết: “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. Hãy ham 

mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, 

sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 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. 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: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời 

giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết 

xấu đó, và ăn ở như vậy. 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. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng 
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công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình 

tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây 

không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì 

hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi 

mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. 

Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu 

của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, 

mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ 

khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh 

em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, 

phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền 

xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh 

em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. Nguyền xin lời 

của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn 

ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và 

khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa 

Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà 

làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Hỡi 

người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng 

phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với 

người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp 

lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã 

lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình 

về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho 

đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. 

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm 

cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần 
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thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại 

chịu lấy sự bất nghĩa của mình: không tây vị ai hết. Hỡi người làm chủ, hãy 

lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có 

một Chủ mình ở trên trời.” 

 

Nào, đây là hình ảnh trong Cô-lô-se 3. Hãy nhớ chỉ mới vài tuần trước thôi, 

chúng ta đã học Cô-lô-se 1:27, hình ảnh về Đấng Christ ở trong anh em, là 

sự trông cậy về vinh hiển. Và xuyên suốt sách này Phao-lô đã thiết lập lẽ 

thật tuyệt vời này, nền tảng thần học về Đấng Christ ở trong chúng ta là sự 

trông cậy về vinh hiển. Nhưng chúng ta thấy Cô-lô-se 3 tóm lược ý nghĩa 

của điều đó đồng thời ngụ ý về cách chúng ta phải sống với nhau và việc 

Đấng Christ sống trong chúng ta ảnh hưởng lên các mối quan hệ của chúng 

ta với nhau như thế nào. Như vậy tôi muốn quý vị nhìn thấy điều Phao-lô 

đang trình bày ở đây về sự hình thành một đời sống xã hội được biến đổi 

theo lối thuộc linh, và tôi muốn chúng ta suy nghĩ về phương cách Đấng 

Christ ảnh hưởng lên đời sống xã hội của chúng ta, các mối quan hệ của 

chúng ta với nhau theo nhiều cách khác nhau. 

 

Trước hết, để hình thành một đời sống xã hội được biến đổi theo lối thuộc 

linh, chúng ta cần hiểu sự đầy trọn mà chúng ta có trong Đấng Christ. Hiểu 

được sự đầy trọn mà chúng ta có trong Đấng Christ. Nào, đây là Cô-lô-se 

3:1-4, về căn bản là một sự tóm lược của những gì chúng ta đã học hỏi cho 

đến thời điểm này trong loạt bài này, hình ảnh về chúng ta được sống lại với 

Đấng Christ, chúng ta đặt tâm trí mình nơi Đấng Christ, chúng ta đã chết và 

sự sống chúng ta nay giấu trong Đấng Christ và Đức Chúa Trời, Đấng Christ 

là sự sống của chúng ta, toàn bộ hình ảnh đó về căn bản đến từ hai lẽ thật 

chính mà chúng ta đã thảo luận. Thứ nhất, chúng ta đã chết với Đấng Christ. 



Sống Trong Đấng Christ 

 

 5 

Chúng ta đã chết với Đấng Christ. Đó là điều ông nói trong câu 3, ông nói: 

“anh em đã chết.” Điều đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa này chính là điều chúng ta 

đã học hỏi tuần trước: “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ.” 

 

Tôi xin nói thêm một chút, khi Đấng Christ chết, Ngài đã chết để làm hai 

điều. Thứ nhất, Ngài đã chết để đền tội cho chúng ta. Ngài đã chết để đền tội 

cho chúng ta. Và thứ nhì, Ngài đã chết để nắm quyền trên tội lỗi. Ngài đã 

chết để đắc thắng giá phải trả của tội lỗi và đắc thắng quyền lực của tội lỗi. 

Như vậy khi chúng ta tin nơi Đấng Christ và chết với Ngài nghĩa là chúng ta 

không còn phải trả giá cho tội lỗi mình nữa, và quyền lực của tội lỗi không 

còn cai trị trên đời sống chúng ta nữa.  Chúng ta không chỉ chết với Ngài, 

mà chúng ta còn sống trong Đấng Christ. Đây là hình ảnh ông đang nói đến 

ở đây: “Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, Đấng 

Christ là sự sống của anh em.” Đây là vẻ đẹp về ý nghĩa của việc đi theo 

Đấng Christ. Chúng ta sống trong Đấng Christ. Đấng Christ sống trong 

chúng ta. Đấng Christ là sự sống chúng ta theo nhiều ý nghĩa khác nhau. 

 

Trước tiên, Ngài là sự sống của chúng ta hiện giờ. Quý vị nghe thấy Phao-lô 

nói rồi đấy, ông nói, trong câu 3: “Sự sống anh em đã giấu với Đấng Christ 

trong Đức Chúa Trời,” nghĩa là ngay lúc này quý vị có sự sống trong Ngài. 

Chúng ta không phải là một nhóm người đang ngồi đây để chờ đợi sự sống 

đời đời, ngay lúc này chúng ta đang kinh nghiệm sự sống đời đời. Đây là 

điều Phao-lô nói trong Phi-líp 1:21: “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi.” 

“Bây giờ sự sống của tôi được gói gọn lại trong Đấng Christ.” Đồng thời, vẻ 

đẹp của điều này là không phải chỉ có như vậy. Sẽ đến một ngày khi sự sống 

của chúng ta trong Đấng Christ sẽ được đầy trọn, trọn vẹn. Đấng Christ là sự 

sống của chúng ta hiện giờ và Ngài là sự sống của chúng ta đời đời. 
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Quý vị thấy đấy, vấn đề là như thế này, vâng, chúng ta có sự sống đời đời 

ngay lúc này, nhưng đồng thời ngay lúc này, Chúa Giê-xu Christ đang ngồi 

bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Sẽ đến một ngày, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 và 18, 

khi Ngài sẽ tái lâm từ trời với tiếng kèn của Đức Chúa Trời và những kẻ chết 

trong Đấng Christ sẽ được sống lại, chúng ta sẽ được cất lên với Ngài, và 

chúng ta sẽ được sống với Ngài đời đời. Đấng Christ sẽ trở lại vì quý vị, và 

Đấng Christ sẽ trở lại vì tôi. Ngài sẽ trở lại vì chúng ta là những người đi 

theo Ngài, và chúng ta sẽ sống với Ngài đời đời. 

 

Đây là điều ông nói trong Rô-ma 8:30: “còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì 

Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công 

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

hiển.” Tôi rất thích câu Kinh Thánh này bởi vì nó thực sự nói rằng nếu 

chúng ta đã được xưng công bình, đã được gọi bởi Đức Chúa Trời, thì chúng 

ta có thể xem như mình đã được làm cho vinh hiển, đây là một sự đã rồi, 

chúng ta không cần phải lo lắng về những gì sẽ xảy đến.  

 

Bây giờ, tôi muốn quý vị cùng suy nghĩ về điều này với tôi, một điều rất lớn 

lao. Sự đầy trọn chúng ta có trong Đấng Christ. Nếu Đấng Christ là sự sống 

của chúng ta, thì điều đó ảnh hưởng lên cách chúng ta quan hệ với người 

khác như thế nào? Hãy thành thật, tất cả chúng ta không một ai ngoại lệ, khi 

nói về các mối quan hệ, tất cả chúng ta đều có những tổn thương và những 

nỗi đau từ những mối quan hệ trên đất này, tất cả chúng ta đều có như vậy. 

Hễ khi nào đến với một mối quan hệ mới, chúng ta lại mang theo những tổn 

thương và những nỗi đau từ những mối quan hệ cũ. Như vậy không có nghĩa 

là những mối quan hệ trong quá khứ là xấu, có thể những mối quan hệ trong 
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quá khứ đó quá tuyệt vời nên khi chúng không còn nữa thì chúng ta cảm 

thấy đau đớn, có thể là vì cái chết hoặc sự ly dị, hoặc một lý do nào đó. Và 

chúng ta đem vào trong những mối quan hệ mới những tổn thương và những 

nỗi đau từ những mối quan hệ cũ. Nhưng vẻ đẹp của Cô-lô-se 3 là khi chúng 

ta tin nơi Đấng Christ và chết với Đấng Christ, và giờ đây sống với Ngài, thì 

Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên trọn vẹn, Ngài giải phóng chúng ta, Ngài giải 

phóng chúng ta khỏi việc tìm kiếm sự thỏa lòng nơi những mối quan hệ với 

người khác. Ngài giải phóng để chúng ta tìm thấy sự thỏa lòng nơi mối quan 

hệ với Ngài. Chúng ta đã bước vào vẻ đẹp của mối quan hệ với Đấng Christ 

trong đó Ngài thực sự là mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài giải phóng chúng ta 

khỏi những tổn thương của quá khứ, và thậm chí cả những tổn thương trong 

tương lai. Ngài là muôn nhu cầu của chúng ta. Ngài là sự thỏa lòng trọn vẹn 

của chúng ta.  

 

Bây giờ, điều này không có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cần là Đấng 

Christ, và chúng ta không cần nhau. Chúng ta đã thấy trong các nhóm nhỏ 

học Kinh Thánh và các cộng đồng sống theo Kinh Thánh rằng Đức Chúa 

Trời đã thiết kế để chúng ta nương tựa và phụ thuộc vào nhau. Đồng thời, 

khi chúng ta đến với những mối quan hệ với nhau, chúng ta có hình ảnh về 

sự đầy trọn, trọn vẹn trong Đấng Christ. Tôi không cần quý vị giúp tôi được 

đầy trọn, quý vị cũng không cần tôi giúp cho quý vị được đầy trọn, vẻ đẹp là 

Đấng Christ giúp chúng ta được đầy trọn, và tôi hy vọng đó là tin tốt lành 

cho những người ngồi trong phòng này, thậm chí có thể là với những người 

đang ngồi đây với những tổn thương sâu sắc và những nỗi đau sâu kín trong 

các mối quan hệ. Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng Đấng Christ khiến chúng 

ta được đầy trọn. Đấng Christ khiến chúng ta được đầy trọn. Có thể có 
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những lúc chúng ta không cảm nhận được như vậy, nhưng vẻ đẹp của Cô-lô-

se 3 là Đấng Christ khiến chúng ta được đầy trọn. 

 

Và đây chính là điều chúng ta đang nói đến. Xin mở ra Cô-lô-se 3:11 và quý 

vị sẽ thấy một trong những câu Kinh Thánh tóm lược cho cả đoạn này. Ông 

bắt đầu nói về thể nào không có sự phân biệt người Hy Lạp hay người Do 

Thái trong hình ảnh này, không phân biệt người đã chịu cắt bì hay chưa chịu 

cắt bì, người nô lệ hay tự do, và rồi ông nói câu này, đây là một câu rất hay, 

quý vị nên gạch dưới trong Kinh Thánh của mình, ngay cuối Cô-lô-se 3:11, 

ông nói: “Đấng Christ là mọi sự,” Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. 

Đặc biệt là khi nói về hội thánh, Ngài ở trong mỗi chúng ta. Vì vậy đây là 

hình ảnh về hội thánh. Mỗi người chúng ta ở trong hội thánh đều có Đấng 

Christ làm mọi sự ở trong mình. Ngài là mọi sự, và Ngài ở trong mỗi chúng 

ta. Điều này đem lại sự giải phóng để chúng ta có thể có những mối quan hệ 

với nhau dựa trên sự đầy trọn chúng ta có trong Đấng Christ cách cá nhân.  

 

Đây là điều một người có tên là Dietrich Bonhoeffer nói: “Cơ đốc giáo là 

một cộng đồng bởi Chúa Giê-xu Christ và trong Chúa Giê-xu Christ. Không 

có cộng đồng Cơ đốc nào nhiều hơn hay ít hơn như vậy. Dù chỉ là một cuộc 

gặp gỡ ngắn ngủi hay sự thông công mỗi ngày trong suốt nhiều năm, cộng 

đồng Cơ đốc vẫn là như vậy, chúng ta thuộc về nhau chỉ bởi và trong Chúa 

Giê-xu Christ.” Về căn bản, điều ông nói tiếp sau đó là một hình ảnh khó tin 

về mối quan hệ của chúng ta với nhau như những anh chị em, là một phần 

trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta có mối quan hệ với nhau thông 

qua Đấng Christ, giữa quý vị và tôi. Tôi có Đấng Christ sống trong tôi, quý 

vị có Đấng Christ sống trong quý vị, chúng ta có mối quan hệ với nhau 
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thông qua Đấng Christ vì cớ Đấng Christ. Toàn bộ mối quan hệ của chúng ta 

được thấm đẫm bởi Đấng Christ. 

 

Nào, đây là một nền tảng thần học mà chúng ta sắp nhìn thấy những ý nghĩa 

thực tiễn của nó, nhưng chúng ta sẽ không giang vòng tay và tấm lòng mình 

xoay quanh điều này. Đấng Christ là mọi sự và Ngài sống trong mỗi chúng 

ta, như vậy chúng ta được đầy trọn trong Ngài. Đó là một điểm khởi đầu 

tuyệt vời cho bất kỳ mối quan hệ nào chúng ta có với bất kỳ người nào. Hãy 

hiểu được sự đầy trọn mà chúng ta có trong mối quan hệ với Đấng Christ.  

 

Nào, dựa trên nền tảng đó, chúng ta sẽ đi sâu vào phần còn lại của phân đoạn 

này. Trong Cô-lô-se 3:9 và 10, chúng ta thấy ở cuối câu 9 và đầu câu 10 một 

hình ảnh tràn ngập khắp cả đoạn Kinh Thánh này. Ông đang nói về việc 

không được nói dối nhau, và rồi ông nói điều này: “vì đã lột bỏ người cũ 

cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới,” ngôn ngữ được dùng ở đây theo 

nghĩa đen chỉ về việc chúng ta thay quần áo. Chúng ta cởi bộ quần áo này ra, 

và mặc vào một bộ quần áo hoàn toàn mới. Chúng ta đã cởi bỏ bản tính cũ 

và mặc lấy bản tính mới. Chúng ta đã cởi bỏ người cũ và mặc lấy người mới, 

đó là hình ảnh ở đây; có một sự thay đổi nền tảng trong bản tính chúng ta. 

 

Và như vậy, về căn bản, từ điểm này, ông nói khi một người đi theo Đấng 

Christ, trở nên con người mới có Đấng Christ bên trong, thì điều này ảnh 

hưởng lên cách chúng ta sống với nhau. Và như vậy điều này dẫn chúng ta 

đến với khía cạnh thứ hai trong cách chúng ta hình thành một đời sống xã 

hội được biến đổi theo lối thuộc linh. Điều này được khởi đầu bằng cách bỏ 

đi những thói quen mà mình có trước khi có Đấng Christ. Ông nói: “lột bỏ 

người cũ,” lột bỏ những thói quen mà chúng ta có trước khi có Đấng Christ. 
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Điều Phao-lô làm là, trong Cô-lô-se 3:5 cho đến Cô-lô-se 3:9, ông cho chúng 

ta hai danh sách khác nhau, căn bản là hai danh sách các thói quen, tính cách 

khác nhau, gắn liền với người cũ mà chúng ta đã lột bỏ, ông nói chúng ta đã 

lột bỏ chúng rồi, theo nguyên văn là: “làm chết,” trong câu 5. Nghĩa là 

chúng ta đã chết về những điều này rồi. Chúng ta đã chết về những điều này 

cách hoàn toàn. Và vì vậy tôi muốn chúng ta suy nghĩ về một số các điều 

này. Các danh sách này không thể liệt kê cách thấu đáo, nhưng chỉ liệt kê 

những điều tiêu biểu trong số những điều chúng ta đã lột bỏ, và tôi muốn 

chúng ta suy nghĩ xem mỗi một điều trong những điều này liên hệ đến đời 

sống xã hội của chúng ta như thế nào. Điều tôi đã chuẩn bị là cố dựa vào Lời 

Chúa để đặt ra những câu hỏi giúp chúng ta thực sự suy nghĩ cho thấu suốt, 

suy nghĩ thấu suốt trong đời sống mình: “Điều này có thường thấy trong đời 

sống của tôi không?” 

 

Vì vậy hãy cùng xem thử Phao-lô nói phải làm chết điều gì trước tiên. Ông 

nói chúng ta phải làm chết những tội lỗi hủy hoại mình. Câu 5: “Vậy hãy 

làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới.” Và rồi ông bắt đầu liệt kê 

chúng: “tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam 

chẳng khác gì thờ hình tượng.” Bây giờ, chúng ta sẽ không dừng lại ở đây 

quá lâu, bởi vì chúng ta đã nói khá nhiều về những điều này cách đây vài 

tuần khi học về thân thể của môn đồ, nhưng tôi muốn chúng ta nhìn thấy thể 

nào danh sách mà Phao-lô cho chúng ta ở đây thực sự là một sự phản chiếu 

mọi điều chúng ta đã học, đó là một sự phản chiếu của tâm trí, ước muốn, và 

thân thể chúng ta, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi đời sống thuộc linh.  

 

Điều đầu tiên ông liệt kê là tà dâm.  Như vậy điều chúng ta phải làm cho 

chết, những tội lỗi hủy hoại chúng ta, câu hỏi tôi muốn khích lệ quý vị đặt ra 
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cho mình liên tục là: “Thân thể tôi đã được thánh hóa cho Đức Chúa Trời 

chưa?” Đây là điều đầu tiên Phao-lô luôn luôn liệt kê khi nói về tội tình dục, 

ông nói tà dâm, hình ảnh về sự gian dâm, liên quan đến thân thể và không 

tôn cao danh Đức Chúa Trời. Như vậy câu hỏi chúng ta phải liên tục đặt ra 

khi làm một người đi theo Đấng Christ, làm một người có Đấng Christ ngự 

trong lòng, là thân thể chúng ta đã được thánh hóa cho Đức Chúa Trời chưa? 

 

Điều tiếp theo ông nói là ô uế: “Tâm trí tôi có trong sạch trước mặt Đức 

Chúa Trời không?” Bây giờ, tôi muốn quý vị nhìn thấy những điều này có 

liên hệ với nhau như thế nào. Một tâm trí ô uế, hình ảnh về sự bất khiết trong 

cách chúng ta suy nghĩ, có trong sạch không, có thánh khiết không? 

 

Đó là về tâm trí và thân thể, rồi chúng ta đến với những ham muốn. Ông nói 

đến tình dục và ham muốn xấu xa kế tiếp nhau: “Những ham muốn của tôi 

có được điều khiển bởi Đức Chúa Trời không?” Hình ảnh chúng ta có ở đây 

trong Cô-lô-se 3:5 là những ham muốn vượt khỏi tầm kiểm soát, những ham 

muốn chạy theo những điều trong thế gian thay vì theo Đấng Christ, đó là 

hình ảnh chúng ta có ở đây. “Những ham muốn của tôi có được điều khiển 

bởi Đức Chúa Trời không? Hay tôi đang bị điều khiển bởi những ham muốn 

của mình? Tôi có bị điều khiển bởi những ham muốn của mình về điều này 

điều kia không?” 

 

Và điều này dẫn đến điều cuối cùng, tham lam, cũng là thờ hình tượng. Và 

câu hỏi chúng ta phải đặt ra ở đây là: “Tôi có thỏa lòng trong Đức Chúa Trời 

không?” Điều ông đang nói đến là hình ảnh về sự tham lam, là chúng ta 

thèm muốn những điều Đức Chúa Trời không thiết kế cho mình, nhưng 

chúng ta vẫn muốn có những điều đó và chạy theo những điều đó, Phao-lô 
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nói đó là sự thờ hình tượng. Sự thỏa mãn của chúng ta, sự vui mừng của 

chúng ta, những ước muốn của chúng ta, tâm trí của chúng ta, phải đẹp lòng 

Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đây là ý nghĩa của việc Ngài 

làm Chúa của chúng ta. Đây là ý nghĩa của việc Ngài là đối tượng thờ 

phượng của chúng ta.  

 

Và như vậy khi quý vị nhìn thấy những điều được liệt kê đó, tôi thách thức 

quý vị hãy suy nghĩ thấu suốt trong đời sống mình, thân thể quý vị đã được 

thánh hóa cho Đức Chúa Trời chưa? Tâm trí quý vị có thánh sạch không? 

Tâm trí quý vị có thánh khiết không? Những ham muốn của quý vị có được 

điều khiển bởi Đức Chúa Trời không? Và quý vị có thỏa lòng trong Đức 

Chúa Trời không? Ngài có phải là nguồn thỏa mãn khiến quý vị từ bỏ việc 

chạy theo những điều trong thế gian, từ bỏ nhu cầu cần những điều thuộc về 

thế gian làm thỏa mãn quý vị không? Quý vị có thỏa lòng trong Đức Chúa 

Trời không? Tội lỗi hủy hoại chúng ta khi thân thể chúng ta không được sử 

dụng bởi Đức Chúa Trời, khi tâm trí chúng ta trở nên ô uế, khi những ham 

muốn của chúng ta vượt ra khỏi tầm kiểm soát, và khi chúng ta không thỏa 

lòng trong Đức Chúa Trời. Như vậy đó là những gì Phao-lô nhắc đến ở đây 

trong danh sách đầu tiên này.  

 

Nhưng rồi ông nói tiếp đến những tội lỗi không chỉ hủy hoại chúng ta, mà 

còn gây hại cho người khác. Và điều chúng ta thấy là sự chuyển đổi trong 

danh sách tiếp theo này, đến những tội lỗi ảnh hưởng trực tiếp lên mối quan 

hệ của chúng ta với người khác. Tôi muốn quý vị lắng nghe những điều ông 

liệt kê ở đây. Ông nói trong câu 8 – chúng ta sẽ quay lại câu 6 và câu 7 ngay 

thôi. Ông nói: “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 
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ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau.” Như vậy ông cho chúng ta một danh 

sách những điều chúng ta cần lột bỏ, theo nghĩa đen là làm cho chết. Chúng 

ta cần giết chết những điều này trong đời sống mình. Đó là những điều gì? 

Nào, hãy cùng nhau hỏi những câu hỏi này.  

 

Thứ nhất, tôi có chất chứa sự cay đắng không? Điều đầu tiên ông liệt kê là 

sự thạnh nộ. Hình ảnh ở đây trong nguyên văn Tân Ước là về hạt giống 

thạnh nộ sâu kín dưới bề mặt, tức là chúng ta chỉ mới có thái độ tức giận. 

Tức là chưa phải – chúng ta sắp sửa đến với điều tiếp theo, buồn giận, tức là 

sự bùng phát cơn thạnh nộ, nhưng về căn bản đây vẫn là điều xảy ra bên 

dưới bề mặt, khi chúng ta ở vào một số tình huống nhất định, nó sẽ chui ra 

và ngẩng đầu lên, nhưng đây là thái độ buồn giận trong chúng ta. Như vậy: 

“Tôi có chất chứa sự cay đắng không,” tôi nghĩ đây là câu hỏi chúng ta cần 

đặt ra cho chính mình.  

 

Rồi thứ nhì, dựa trên điều đó: “Tôi có dễ nổi giận không?” Từ buồn giận ở 

đây theo nghĩa đen là bỗng nhiên bùng phát cơn giận, thiếu kiềm chế để cho 

sự giận dữ nhanh chóng trổi dậy, đó là hình ảnh về sự buồn giận. Đừng nghĩ 

rằng điều này vượt quá xa những giới hạn của quý vị, nhiều người trong 

chúng ta đã ở điểm này rồi. “Tôi có dễ nổi giận không?” 

 

Câu hỏi thứ ba, “Tôi có thù địch ai không?” Từ ngữ ông dùng là hung ác, 

theo nghĩa đen là ác ý đối với ai đó, chúng ta không muốn điều tốt nhất cho 

người đó. Tôi đoán là rất nhiều người trong chúng ta, nếu không phải là tất 

cả, đều rất quen thuộc với cám dỗ đôi khi trong một mối quan hệ nào đó 

chúng ta thực sự không muốn một người kia được thành công. Chúng ta vui 

khi họ không được thành công và hơi thất vọng khi họ thành công. Kinh 
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Thánh có một từ cho điều này, nó được gọi là tội lỗi, nó cực kỳ hủy hoại 

trong hội thánh, cực kỳ hủy hoại. “Tôi có thù địch ai không? Hay tôi muốn 

điều tốt nhất cho những người xung quanh mình?” Ngay giờ này quý vị có 

nghĩ đến ai mà quý vị cảm thấy thù địch không? Đây không phải là trái của 

Đấng Christ trong quý vị. Đây không phải là trái của Đấng Christ trong quý 

vị.  

 

Tiếp theo: “Tôi có bao giờ nói tiêu cực về một người nào đó không?” Nói 

hành, theo nghĩa đen là những lời nói không gây dựng tính cách người khác. 

Từ này thật ra là phạm thượng, chúng ta thường nghĩ đến phạm thượng là 

không tôn cao danh Đức Chúa Trời, nhưng ở đây là không tôn cao danh 

những người xung quanh mình. Điều ông muốn nói là phạm thượng, là nói 

hành. Đó là sử dụng lời nói và môi miệng chúng ta cách không gây dựng 

tính cách người khác. “Tôi có bao giờ nói tiêu cực về một người nào đó 

không?” Sự nguy hiểm của câu hỏi này là hình ảnh về sự nói hành rất 

nghiêm trọng thường mang lấy mặt nạ trong hội thánh theo kiểu: “Tôi muốn 

chia xẻ điều này vì tôi biết quý vị sẽ muốn cầu nguyện cho người này.” 

Ngược lại, đừng để bất cứ điều gì ra từ miệng quý vị không hữu ích cho việc 

gây dựng người khác theo như nhu cầu của họ trong Chúa Giê-xu Christ; đó 

là một mạng lệnh trong Ê-phê-sô 4. Đừng hợp thức hóa việc buôn chuyện 

trong hội thánh bằng những lời đề nghị cầu nguyện đầy thuộc linh, đi sai 

điểm chính yếu. Đừng bỏ qua sự nguy hiểm ở đây.  

 

Chúng ta đã nói về tà dâm, ô uế, ham muốn xấu xa, tham lam, chúng ta biết 

những điều đó là tội lỗi. Một trong những diễn giả ưa thích của tôi trước đây, 

ông G. Campbell Morgan có nói như thế này: “Danh sách này là những tội 

lỗi rất vững chãi.” Ý ông ấy là chúng ta dễ dàng lên án những tội lỗi khác, 
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giống như một vài tuần trước, tôi đã chia xẻ một vài số liệu với quý vị và 

quý vị nghĩ: “Ồ, tôi không thể tin là sự tà dâm lại lan tràn như vậy trong hội 

thánh,” nhưng dọc hành trình này, điều tôi quan tâm là chúng ta đã trở nên 

gần như không hề ngạc nhiên trước những thái độ xấu trong hội thánh, sự 

buôn chuyện trong hội thánh, sự nóng giận trong hội thánh. Người ta có thể 

nổi giận trong cuộc họp của hội thánh và chúng ta xem đó là sự phẫn nộ 

công chính; có thể nói đây là những tội lỗi rất vững chãi. Và chúng ta cần 

nhận biết, vâng, tội tình dục – chúng ta đã thấy điều này một vài tuần trước 

đây – nó rất khác, nó đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đồng thời, chúng ta 

không thể đi đến chỗ quen thuộc với tội lỗi trong hội thánh, đặc biệt là trong 

mối quan hệ của chúng ta với nhau. Chúng ta phải cẩn thận về điều này. 

“Tôi có bao giờ nói tiêu cực về ai không?” 

 

Tiếp theo: “Lời nói của tôi có công kích ai không?” Ông nói: “những lời tục 

tỉu ra từ miệng anh em.” Những lời tục tỉu từ miệng quý vị, lời nói của quý 

vị có xúc phạm ai không? Theo nghĩa đen là những lời đùa khiếm nhã, tục 

tỉu trong giao tiếp, lời nói của quý vị có xúc phạm ai không? Tôi xin nhắc 

nhở quý vị, Gia-cơ 3: “Cái lưỡi là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể 

chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa 

địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới 

biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không 

ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy 

dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha 

chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh 

Đức Chúa Trời. Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh 

em, không nên như vậy.” Đó là một hình ảnh mạnh mẽ về sức mạnh của cái 

lưỡi. Lời nói của chúng ta có xúc phạm ai không? Tôi xin nhắc nhở quý vị, 



Sống Trong Đấng Christ 

 

 16 

Ma-thi-ơ 12:36: “đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không 

mà mình đã nói.” Tôi không biết quý vị có như vậy không, nhưng tôi đã phải 

nín lặng trước câu Kinh Thánh này. “Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra 

mọi lời hư không mà mình đã nói,” Ma-thi-ơ 12:36. “Lời nói của tôi có xúc 

phạm ai không?”  

 

Và cuối cùng: “Tôi có bao giờ nói sai sự thật không?” “Tôi có bao giờ nói 

sai sự thật không?” Ông nói: “Chớ nói dối nhau.” Đừng lừa dối nhau. Thậm 

chí cũng đừng sử dụng những lời nói thật theo cách méo mó để lừa dối, che 

dấu một điều gì đó. Ông nói: “Chớ nói dối nhau.” Chúng ta thấy xuyên suốt 

Tân Ước, Sa-tan là cha của kẻ nói dối, Sa-tan là cha của sự lừa dối. Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời Đấng đang sống trong chúng ta là Thánh Linh của 

điều gì? Thánh Linh của lẽ thật. Cho nên ông nói: “Khi chúng ta nói dối, là 

hợp tác với Sa-tan. Khi chúng ta nói thật, là hợp tác với Thánh Linh.” Và 

câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho chính mình hôm nay là chúng ta đang hợp 

tác với ai? “Tôi có bao giờ nói sai sự thật không?” 

 

Quý vị thấy những điều này dường như không to lớn và nghiêm trọng như 

khi tội tà dâm lẻn vào. Phao-lô nói: “Hãy lột bỏ chúng. Hãy làm cho chúng 

chết đi.” Và đây là lý do tại sao chúng ta phải làm chết những điều đó. 

 

Thứ nhất – điều này đưa chúng ta quay trở lại với câu 6 và câu 7 – bởi vì 

chúng đem đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe điều ông nói 

trong câu 6: “bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các 

con không vâng phục.” Nếu điều này vẫn không khiến chúng ta nghiêm túc 

về tội lỗi, thì tôi không còn biết điều gì khác hơn nữa. Cơn giận của Đức 

Chúa Trời sắp xảy đến. Đức Chúa Trời ghét những điều đó. Đức Chúa Trời 
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đã phán với bản tính thánh khiết của Ngài rằng Ngài chống nghịch lại những 

điều này. Arthur Pink nói: “Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là sự ghê tởm 

đời đời đối với những sự không công bình. Đó là sự bất bình và phẫn nộ của 

sự công bình thánh khiết trước tội lỗi. Đó là sự thánh khiết của Đức Chúa 

Trời biến thành hành động chống lại tội lỗi.” Đức Chúa Trời rất nghiêm túc 

về những điều này. Làm những điều đó là khiến cơn giận của Đức Chúa Trời 

giáng xuống. Và thứ nhì, bởi vì chúng phản nghịch lại sự cứu rỗi của Đức 

Chúa Trời, và đây chính là điểm then chốt mà Phao-lô đang nói đến. Ông 

nói trong câu 7: “Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở 

như vậy.” Điều Phao-lô đang nói là: “Đó là cách chúng ta từng sống, nhưng 

Đấng Christ đã đến trong chúng ta, Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta, Ngài 

đã giải phóng chúng ta khỏi những điều đó, tại sao chúng ta vẫn còn sống 

trong những điều đó?” 

 

Tôi nghĩ phần Kinh Thánh này đặc biệt quan trọng đối với chúng ta. Về 

phần Phao-lô, ông nói tiếp: “anh em đã được nên mới trong sự hiểu biết về 

hình ảnh Đấng dựng nên mình. Anh em đã chết về những điều đó rồi, hãy lột 

bỏ chúng, đó là cách sống của anh em khi xưa. Anh em đã được cứu khỏi 

những điều đó rồi.” Tôi co rúm mình lại mỗi khi nghe những người trong hội 

thánh nhìn vào những điều này, dù là nói dối, lừa dối, hay buôn chuyện, hay 

tức giận, hay nổi nóng, hay một điều gì đó, và nói: “Tôi là như vậy đấy.” Tôi 

vẫn luôn tranh chiến với điều này trước đây: “Tôi là như vậy đấy.” Và tôi 

biết mỗi một người chúng ta trong căn phòng này đều phải tranh chiến với 

những điều khác nhau, quý vị có thể phải tranh chiến với những điều tôi 

không tranh chiến và ngược lại. Nhưng vẻ đẹp của Phúc âm là chúng ta đã 

được giải phóng khỏi con người cũ, chúng ta không còn như vậy nữa, chúng 

ta đã chết với Đấng Christ, bây giờ chúng ta sống với Ngài. 
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Quý vị có biết không, Rô-ma 6, tất cả chúng ta đã được báp-têm trong Chúa 

Giê-xu Christ, chúng ta đã được báp-têm vào sự chết của Ngài. Vì vậy, 

chúng ta đã được chôn với Ngài thông qua phép báp-têm để Đấng Christ 

được sống lại từ kẻ chết thể nào, thì chúng ta cũng có thể sống đời sống mới 

thể ấy. Đức Chúa Trời giúp đỡ để chúng ta không tin vào Sa-tan khi nó nói: 

“Chúng ta là như vậy đấy.” Quý vị không còn như vậy nữa. Quý vị sống 

trong Đấng Christ, Đấng Christ sống trong quý vị, Ngài biến đổi quý vị. Vì 

vậy chúng ta không khi nào được thỏa lòng nếu chưa làm cho chết những 

điều đó, và không cố hết sức để nói rằng: “Lạy Đấng Christ, xin Ngài giúp 

con làm cho chết những điều này.” Ngài đã làm như vậy rồi. Điều này đưa 

chúng ta trở lại với khởi đầu: “Ngài đã chết để trả giá cho tội lỗi của chúng 

ta và ban cho chúng ta năng quyền trên tội lỗi.” Hãy để Đấng Christ làm 

những gì Ngài dự định làm trong chúng ta trong cách chúng ta liên hệ với 

người khác.  

 

Và vì vậy tôi thách thức quý vị hãy quay trở lại và nhìn vào những câu hỏi 

đó. Trong các thói quen của con người cũ mà chúng ta vẫn còn giữ lấy, 

những điều nào cần phải bị làm cho chết? Tôi không hề nói điều này là dễ 

dàng, nhưng tôi nói rằng đây là thiết kế vinh hiển của Đức Chúa Trời để đổi 

mới chúng ta thành ảnh tượng của Đấng Christ, chúng ta lột bỏ những thói 

quen đó. Như vậy chúng ta đã hiểu được sự đầy trọn chúng ta có trong Đấng 

Christ và bỏ đi những thói quen đó, và rồi chúng ta sống bằng những đức 

tính đã nhận lãnh nơi Đấng Christ. Đấng Christ không lột bỏ người cũ trong 

chúng ta và rồi cứ để chúng ta như vậy, Ngài đặt người mới vào trong chúng 

ta và hiện giờ Ngài sống trong chúng ta. Đó chính là điều Phao-lô đang nói 

đến trong Cô-lô-se 3:12. Hãy lắng nghe những lời này: “Vậy anh em là kẻ 

chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy 
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mặc lấy,” và ông bắt đầu liệt kê một danh sách khác. Ông nói: “Hãy cởi bỏ 

quần áo đó và mặc lấy quần áo này.” Và những từ ông dùng để mô tả chúng 

ta thật là tuyệt vời. Quý vị có nghe thấy không? “Được chọn, thánh, yêu 

dấu.” Hình ảnh này về sự thật rằng Đức Chúa Trời đã gọi tên quý vị, người 

đi theo Ngài, không phải gọi tên người bên cạnh quý vị, phía trước quý vị, 

phía sau quý vị, Đức Chúa Trời của vũ trụ đã gọi tên của chính quý vị. 

Thánh, theo nghĩa đen tức là Ngài đã biệt riêng quý vị ra cho Ngài.  

 

Ngày hôm qua tôi có dự một đám cưới, nhìn thấy cô dâu và chú rể hiệp nhất 

cuộc đời họ với nhau, họ được biệt riêng ra khỏi thế giới để dành cho nhau, 

đó là hình ảnh ở đây. Sự nên thánh, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. 

Quý vị sẽ nghĩ thế nào nếu chúng ta đến dự một đám cưới, chúng ta thấy cô 

dâu chú rể biệt riêng mình cho nhau và rồi chú rể bỏ đi khỏi đám cưới với cô 

phụ dâu, nghe có lý không? Chắc chắn là không. Vậy thì làm sao chúng ta là 

những người được biệt riêng cho chính Đức Chúa Trời có thể tiếp tục sống 

với những điều thuộc về thế gian. Phao-lô nói: “Anh em được biệt riêng ra 

cho Ngài. Anh em thuộc về Ngài. Anh em là thánh và được yêu dấu. Ngài đã 

đổ tình yêu Ngài trên anh em.” Đây là một hình ảnh về ân điển chắc chắn và 

trọn vẹn. Quý vị được thấm đẫm bởi ân điển của Đấng Christ. Nhưng đây 

mới là điều thực sự thú vị, không chỉ chúng ta được thấm đẫm trong ân điển 

của Đức Chúa Trời và ân điển của Đấng Christ, nhưng điều thú vị là chúng 

ta xem trong các sách Phúc âm và cả cách ba từ ngữ này, được chọn, thánh 

và yêu dấu, cả ba từ này đều được dùng để mô tả Đấng Christ. Chúng ta 

không có thời gian để xem xét từng từ một, nhưng Lu-ca 23:35 chép: “Ngài 

là Đấng Đức Chúa Trời đã chọn.” Mác 1:24 và Lu-ca 4:34: “Ngài là Đấng 

thánh của Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 3:17: “Nầy là con yêu dấu của ta.” Đây 

là những từ được dùng để mô tả Đấng Christ và bây giờ chúng được dùng để 
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mô tả chúng ta, chẳng phải thật khó tin sao? Khi ân điển của Đấng Christ đổ 

đầy chúng ta đến nỗi chúng ta được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa 

Trời, và Ngài thật sự là sự sống của chúng ta? 

 

Ý nghĩa của điều này là bản tính của Ngài đã được đặt để vào trong chúng ta 

và điều đó ảnh hưởng lên cách chúng ta liên hệ với nhau. Cho nên chúng ta 

không chỉ là những người nhận lấy ân điển của Ngài, mà chúng ta còn là 

những người tái sản sinh ân điển. Giờ đây quý vị và tôi là những ống dẫn ân 

điển của Đấng Christ, những người phản chiếu bản tính của Đấng Christ 

trong cách chúng ta liên hệ với nhau. Sống bởi bản tính quý vị nhận từ Đấng 

Christ, trước tiên chúng ta truyền dẫn ân điển của Đấng Christ đến với người 

khác. Ân điển của Đấng Christ chảy từ chúng ta đến với mọi người. Và rồi 

Phao-lô cho chúng ta một danh sách những điều chúng ta cần mặc lấy: lòng 

thương xót, nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn 

nhau, tha thứ nhau.  

 

Và như vậy hãy tự hỏi những câu này. Thứ nhất: “Tôi có tỏ lòng thương xót 

với người khác không?” Đây là hình ảnh về lòng thương xót, sự mềm mại, 

tất cả đều được tóm gọn lại trong từ này trong nguyên văn Tân Ước. “Tôi có 

tỏ lòng thương xót với người khác không?” “Tôi có,” quý vị có thể mô tả 

lòng mình là tấm lòng thương xót mọi người xung quanh không?  

 

Câu hỏi thứ hai dựa trên từ nhân từ: “Sự nhân từ của tôi có đưa mọi người 

đến với Đấng Christ không?” “Sự nhân từ của tôi có đưa mọi người đến với 

Đấng Christ không?” Hình ảnh ở đây là ân điển của Đấng Christ thật sự đầy 

dẫy trong quý vị đến nỗi quý vị không còn những cảm giác cay nghiệt nữa, 
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không còn cội rễ của sự cay đắng  nữa, bởi vì ân điển của Đấng Christ chảy 

từ quý vị. 

 

Câu hỏi thứ ba: “Tôi có vô kỷ trong mối quan hệ của mình với người khác 

không?” Từ được dùng là khiêm nhường, vốn thật sự thú vị khi quý vị nhìn 

vào các văn phẩm ngoại giáo trong thời đại đó. Sự khiêm nhường không 

được xem là một đức tính đáng trọng; thay vào đó, mọi thứ xoay quanh sự 

kiêu ngạo và quyền cai trị. Tôi nghĩ nếu thành thật, chúng ta cũng đang sống 

trong một nền văn hóa tương tự như vậy. Chúng ta tôn cao những người có 

thể hạ bệ người khác, và chúng ta cũng có mong muốn đánh bại người tiếp 

theo, gia đình tiếp theo, hay bất cứ điều gì tiếp theo.  Và ông nói giữa một 

nền văn hóa của sự kiêu ngạo và cai trị, rằng hãy mặc lấy sự khiêm nhường. 

Đó là điều quý vị làm, quý vị hạ mình xuống vì cớ người khác và vì sự tấn 

tới của người khác. “Tôi có vô kỷ trong mối quan hệ với người khác 

không?” 

 

Câu hỏi tiếp theo: “Tôi có liên hệ với người khác cách mềm mại không? 

“Tôi có liên hệ với người khác cách mềm mại không?” Và ông nói về sự 

mềm mại, tôi hy vọng quý vị sẽ không nhầm lẫn điều này với sự yếu đuối. 

Đây không phải là sự yếu đuối, đây là sức mạnh và sự kiểm soát. Tuần rồi 

khi tôi đang giảng thì có một người bước vào, tôi biết người đó, nhưng hình 

như cả năm rồi hay vài năm gì đó tôi không gặp anh ta. Đó là một trong 

những người mà chỉ cần bước vào phòng là mọi thứ sẽ thay đổi. Anh ta rất 

mềm mại. Anh ta mạnh mẽ. Anh ta là một trong những người sắc sảo nhất 

mà tôi biết trong chức vụ rao giảng Lời Chúa, anh ta thật sắc sảo nhưng anh 

ta vẫn thể hiện sự mềm mại. “Tôi có liên hệ với người khác cách mềm mại 

không?” 
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Tiếp theo: “Tôi có nhịn nhục với người khác không?” Từ này theo nghĩa đen 

có nghĩa là chậm nóng giận, thay vì dễ nóng giận, chậm nóng giận. Quý vị 

chịu đựng dù bị chọc tức mà không hề phản ứng. “Tôi có nhịn nhục với 

người khác không?” 

 

Và liên quan đến điều đó, câu hỏi tiếp theo: “Tôi có chịu đựng sự khó khăn 

trong mối quan hệ với người khác không?” “Tôi có chịu đựng sự khó khăn 

không?” Nguyên văn Phao-lô nói: “Hãy nhường nhịn nhau.” Khi mọi sự 

diễn ra không như quý vị mong đợi trong mối quan hệ với một người, thì 

hãy nhường nhịn và chịu đựng người đó. Đó là điều Phao-lô nói trong 1 Cô-

rinh-tô 4:12. Ông nói: “Khi tôi bị bắt bớ, tôi chịu đựng. Tôi nín chịu. Tôi cố 

bước qua.” “Tôi có chịu đựng sự khó khăn trong mối quan hệ với người 

khác không?” 

 

Câu hỏi tiếp theo: “Tôi có thực sự tha thứ cho người khác không?” Nói cách 

khác, không chỉ chúng ta không được trả đũa, mà chúng ta cũng phải gỡ bỏ 

mọi gốc rễ của sự cay đắng và tha thứ cho những người làm tổn thương 

chúng ta. Tha thứ cho họ hoàn toàn như chúng ta muốn Đấng Christ tha thứ 

cho mình và như Đấng Christ đã tha thứ chúng ta. Có gốc rễ nào của sự 

thiếu tha thứ trong đời sống quý vị trong mối quan hệ với một ai đó không? 

Phao-lô nói đó không phải là bản tính của Đấng Christ; hãy tha thứ như quý 

vị đã được tha thứ. 

 

Quý vị thấy không, ý tôi là những điều này nghe qua thì có vẻ đơn giản, 

nhưng thật ra rất sâu sắc và không dễ dàng chút nào. Những điều này hoàn 

toàn khác với văn hóa mà chúng ta đang sống, và những điều đó chỉ có thể là 
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những kết quả của Đấng Christ trong chúng ta. Từ đây dẫn đến điều cuối 

cùng: “Các mối quan hệ của tôi với người khác có được thấm đẫm bởi tình 

yêu thật không?” Ông nói trong câu 14: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải 

mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” Về căn bản, 

ông tóm gọn mọi điều lại và nói chúng xoay quanh tình yêu thương. Nếu 

quý vị cố làm những điều trên mà không có tình yêu thương thì quý vị sẽ chỉ 

là những người tuân theo những quy tắc và sẽ phải cố gắng rất nhiều. Tình 

yêu thương phải thấm đẫm hết mọi điều đó. Tình yêu thương chính là nền 

tảng của mọi điều đó. Chính vì vậy mà ở giữa sự thảo luận về sự phân chia 

các ân tứ thuộc linh giữa vòng hội thánh trong 1 Cô-rinh-tô 12-14, Phao-lô 

đã viết cho chúng ta một đoạn Kinh Thánh nói rằng: “Điều trọng hơn hết là 

tình yêu thương.” Tinh yêu thương tóm gọn lại cả hình ảnh này. 

 

Như vậy Đấng Christ sống trong chúng ta và đổ đầy ân điển của Ngài trên 

chúng ta để truyền dẫn ân điển đó qua chúng ta. Chúng ta có phải là những 

ống dẫn ân điển của Ngài không? Quý vị và tôi có phải là những ống dẫn ân 

điển của Ngài theo những cách trên không? Chúng ta truyền dẫn ân điển của 

Đấng Christ. Rồi ông nói tiếp trong câu 15: “Nguyền xin sự bình an của 

Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến 

đặng hiệp nên một thể.” Chúng ta đề cao sự bình an của Đấng Christ. Chúng 

ta muốn xây dựng người khác theo cách bày tỏ sự bình an của Ngài. Chúng 

ta muốn sự bình an của Ngài cai trị hội thánh. Đó là điều Phao-lô muốn nói, 

rằng sự bình an của Đức Chúa Trời phải tể trị trên thân thể ông, để hướng 

dẫn thân thể ông.  
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Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết sự nguy hiểm của việc hiểu sai những điều 

này, và tôi đoán nhiều người trong chúng ta đã lớn lên trong hội thánh, đã 

trừng trải qua những thời điểm khi hội thánh không được tể trị bởi sự bình 

an của Đấng Christ. Ông nói: “Hãy để sự bình an của Đấng Christ tể trị. Hãy 

để Đấng Christ trong mỗi anh em ảnh hưởng lên sự bình an anh em có với 

nhau khi anh em cùng bước đi trong cuộc sống.” Chúng ta đề cao sự bình an 

của Đấng Christ. Điều thú vị là, ông nói: “Lại phải biết ơn.” Và câu Kinh 

Thánh này – quý vị có thể khoanh tròn - ở cuối câu 15 ông nói: “hãy biết 

ơn.” Đầu câu 16 ông nói: “Chúng tôi hát những bài hát thiêng liêng với lòng 

biết ơn,” quý vị biết không, tôi sẽ khoanh tròn ở đây, và ở cuối câu 17, ông 

nói: “vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” Điều 

chúng ta có ở đây là sự nhấn mạnh lên tấm lòng biết ơn, một tấm lòng của 

những lời tạ ơn, một tấm lòng tràn ngập lời tạ ơn Chúa vì những điều Ngài 

đã ban cho. Khi được như vậy, điều này sẽ có một ảnh hưởng to lớn lên cách 

chúng ta liên hệ với nhau khi chúng ta tỏ lòng biết ơn. Đây là một lẽ thật rất 

to lớn mà chúng ta cần nhìn thấy, rằng sự cảm tạ và lòng biết ơn Đức Chúa 

Trời đan xen rất nhiều với sự bình an chúng ta có với nhau. Hãy đề cao sự 

bình an của Đức Chúa Trời.  

 

Chúng ta chia xẻ Lời của Đấng Christ với người khác. Câu 16: “không chỉ 

để sự bình an của Đức Chúa Trời tể trị, cũng hãy để lời của Đấng Christ ở 

đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng 

những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì 

được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Lời của Đấng 

Christ đổ đầy Hội Thánh,” ông nói. “Quý vị chia xẻ Lời Chúa, hãy để Lời 

Chúa thấm đẫm mối quan hệ của quý vị với nhau.” “Quý vị dạy dỗ Lời 

Chúa,” ông nói. “Hãy dùng Lời Chúa khuyên giục nhau,” theo nghĩa đen là 
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sửa dạy nhau bằng Lời Chúa, để cho Lời Chúa làm nền tảng của các mối 

quan hệ của quý vị với nhau, và hát lên Lời Chúa. Đây là giáo lý về sự ca 

hát, hát Lời Chúa, hát về sự tốt lành của Đức Chúa Trời, sự vĩ đại của Ngài 

theo như đã được bày tỏ trong Lời Ngài, hãy làm điều này cùng nhau. Quý 

vị chia xẻ Lời của Đấng Christ với nhau. Và rồi chúng ta tôn cao danh của 

Đấng Christ với nhau. Phao-lô nói: “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải 

nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa 

Trời, là Đức Chúa Cha.” 

 

Hình ảnh ở đây là, bởi vì chúng ta đã được hiệp nhất với Đấng Christ, bởi vì 

chúng ta đã chết với Ngài và sống với Ngài, và Đấng Christ là sự sống của 

chúng ta, nghĩa là chúng ta mang danh Ngài, chúng ta thuộc về Ngài, và 

danh tiếng của Ngài được bày tỏ qua chúng ta, được tôn cao danh tiếng vẫn 

là một việc rất cao quý ngày nay – vài tuần trước tôi đã thấy trong văn hóa 

Trung Đông, một người được tôn cao danh tiếng là rất cao quý. Hình ảnh ở 

đây là điều quý vị làm; quý vị đại diện cho danh Đấng Christ. Đó là điều 

được nói đến trong 1 Phi-e-rơ 2:12, ông nói: “Phải ăn ở ngay lành giữa dân 

ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy 

việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa 

Trời.” Điều tương tự được chép trong Rô-ma 2: “Vì cớ sự không vâng lời 

của anh em, danh Đức Chúa Trời bị nói phạm giữa các dân.” Chúng ta phải 

nhận ra điều gì then chốt ở đây. Chúng ta mang danh của Chúa Giê-xu 

Christ và cách chúng ta liên hệ với người khác. 

 

Đây là lý do tại sao – chúng ta sắp nói đến sự làm vợ, làm chồng, làm con 

cái, cha mẹ và cách chúng ta hành xử trong những mối quan hệ nhất định. 

Đây là lý do tại sao – nối các dấu chấm lại giữa những mối quan hệ của 
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chúng ta với nhau, trong hôn nhân của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, 

trong mối quan hệ của chúng ta với nhau có một ảnh hưởng to lớn lên sứ 

mệnh. Nhận được hết câu hỏi này đến câu hỏi khác tại Trung Đông về hôn 

nhân, phá thai, tình dục bất khiết, và những điều khác phổ biến trong văn 

hóa của chúng ta, và họ nói: “Đó là những gì Cơ đốc giáo đại diện sao?” 

 

Chúng ta cần nhìn sâu vào ý nghĩa của việc Đấng Christ ảnh hưởng lên các 

mối quan hệ của chúng ta với nhau, cũng như trong hôn nhân và gia đình của 

chúng ta. Toàn cảnh bức tranh này là danh của Đấng Christ được phô bày ra 

cho các nước thông qua con cái Ngài; đó là điều Ngài đã thiết kế. Và nếu 

chúng ta xem nhẹ điều này, thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm, Rô-ma 2, 

vì “danh của Đức Chúa Trời bị nói phạm giữa các nước vì cớ chúng ta.” 

Chúng ta phải nhìn vào điều này. Chúng ta tôn cao danh của Đấng Christ 

trước thế giới. Chúng ta tôn cao danh Đấng Christ tại Birmingham. Chúng ta 

tôn cao danh của Đấng Christ ở khắp các nước. 

 

Và điều Phao-lô làm là ông bắt đầu nói về các mối quan hệ cá nhân. Quý vị 

cần lưu ý là xuyên suốt những câu Kinh Thánh sau này, ông luôn luôn nói về 

thể nào mọi sự đều vì Chúa. Mọi sự đều quy phục dưới danh Ngài, mọi sự 

đều ở dưới thẩm quyền của danh Ngài. Để mỗi mối quan hệ mà tôi có, mối 

quan hệ với vợ tôi, mối quan hệ với các con tôi, mối quan hệ của tôi với quý 

vị, mối quan hệ của tôi với những người không biết Đấng Christ, mối quan 

hệ của tôi với các nhân sự tại Brook Hills, toàn bộ bức tranh này đều được tể 

trị bởi Đấng Christ. Mọi mối quan hệ đều ở dưới sự tể trị của Đấng Christ.  

 

Như vậy điều đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ cụ thể kia như thế nào? 

Phao-lô đi sâu vào chúng, và ông nói: “Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục 
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chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.” Hình ảnh ở đây là 

những người vợ yêu cách vâng phục. Yêu cách vâng phục. Nào, chúng ta 

không có đủ thời gian để khám phá sâu hơn, nhưng cần phải nói ở đây rằng, 

đây không phải là hình ảnh về sự thấp kém của người nữ đối với người nam; 

điều này không hề được ngụ ý. Hình ảnh chúng ta thấy xuyên suốt Tân Ước 

là Phúc âm đem lại nhiều tự do cho phụ nữ hơn những gì họ có trong văn 

hóa của mình. Hình ảnh ở đây là người vợ hiệp nhất trong mối quan hệ với 

người chồng, một mối quan hệ thân mật trong đó người vợ tôn trọng và đi 

theo sự lãnh đạo của người chồng. Cũng chính từ này được dùng để diễn tả 

thể nào Đấng Christ quy phục Đức Chúa Cha. Cũng chính từ này được dùng 

để diễn tả thể nào các chi thể trong thân thể phải quy phục lẫn nhau; đó là 

một hình ảnh rất đẹp. Trong hình ảnh này chúng ta có: “Hỡi người làm vợ, 

hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.” 

Mối quan hệ này vẫn ở dưới sự tể trị của Đấng Christ. Không phải là cho dù 

người chồng dẫn dắt vợ làm ô danh Đức Chúa Trời thì vợ cũng có nghĩa vụ 

phải tuân theo, tất cả đều ở dưới sự tể trị của Ngài, nhưng đây là hình ảnh 

Đức Chúa Trời đã thiết kế để người vợ yêu cách vâng phục.  

 

Điều này thật sự gắn liền với sự thật là những người chồng – tiếp theo, 

những người chồng yêu cách hy sinh. Đây thật sự là phần cách mạng trong 

Cô-lô-se 3; cũng là phần cách mạng trong Ê-phê-sô 5. Không ai ngạc nhiên 

khi nghe: “Vợ phải vâng phục chồng mình.” Nhưng lại khá sốc khi nghe: 

“Chồng phải yêu vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình vì 

hội thánh.” “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với 

người.” Chồng phải lãnh đạo vợ không phải bằng sự độc tài hay cai trị, mà 

phải lãnh đạo bằng sự phục vụ. Chồng lãnh đạo vợ bằng cách phó sự sống 

mình vì vợ, như Đấng Christ đã phó sự sống mình cho hội thánh, đó là sự so 
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sánh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình theo một cách khiến cho vợ 

muốn vâng phục, không phải bằng sự cay nghiệt nhưng bằng yêu thương, 

chăm sóc, luôn luôn tìm kiếm những lợi ích tốt nhất cho vợ, nhìn thấy những 

điều tốt đẹp nhất ở vợ, sống hoàn toàn không ích kỷ, đó là hình ảnh đẹp ở 

đây. Chồng phải yêu cách hy sinh, hai điều này đi chung với nhau. Chúng đi 

chung với nhau trong hình ảnh này, tình yêu giữa chồng và vợ. Hình ảnh về 

người chồng phó sự sống mình vì vợ, và người vợ vâng phục sự lãnh đạo 

của chồng. Thật là một hình ảnh đẹp đẽ ở đây trong Cô-lô-se 3. 

 

Người ta có xu hướng nói: “Câu 18 đó nói về những người vợ, nhưng là 

trong văn hóa của họ thôi, câu này dành cho họ, chứ không phải cho chúng 

tôi.” Nếu chúng ta cho rằng câu 18 chỉ là đặc thù văn hóa, thì cũng phải cho 

rằng câu 19 cũng là đặc thù văn hóa, và tôi không nghĩ quý vị muốn làm như 

vậy. Tôi không cho rằng chồng yêu vợ là một đặc thù văn hóa. Vì vậy hãy 

cùng nhìn xem Đấng Christ đã thiết kế điều gì cho gia đình, hãy cùng đi vào 

hình ảnh này.  

 

Trước khi chúng ta đến với hình ảnh tiếp theo, về con cái và cha mẹ, tôi 

muốn ngưng lại một chút. Tôi biết trong phòng này có nhiều cặp vợ chồng. 

Tôi nghĩ phải có lý do nên mối quan hệ vợ chồng mới được nhắc đến trước 

quan hệ cha mẹ và con cái, điều này có vẻ như rất tự nhiên. Tôi tin rằng một 

trong những nhu cầu lớn nhất của trẻ em trong văn hóa của chúng ta ngày 

nay không phải là một người mẹ tốt hay một người cha tốt, tôi nghĩ nhu cầu 

lớn hơn của chúng trong văn hóa của chúng ta ngày nay là nhìn thấy những 

người chồng tốt và những người vợ tốt, và chúng ta không thể tách biệt hai 

điều này ra được. Chúng ta phải làm những người chồng tốt, người vợ tốt vì 

cớ các con mình, là điều tiếp theo. 
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“Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình.” “Hỡi kẻ làm con, 

mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình.” Các bậc cha mẹ rất thích câu này: 

“mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình.” Dường như không chừa lại điều gì cả, 

mọi sự. Một số người trong quý vị sẽ sử dụng câu này ngay trưa nay. “Hãy 

vâng phục cha mẹ trong mọi sự vì điều đó đẹp lòng Chúa.” Một lần nữa, tất 

cả những điều này đều ở trong sự vâng phục Chúa. Tất nhiên cũng có những 

trường hợp cha mẹ dẫn dắt con cái làm những điều không tôn cao danh Đức 

Chúa Trời, và tất nhiên chúng không có nghĩa vụ phải làm những điều không 

ở dưới sự tể trị của Đấng Christ, nhưng hình ảnh ở đây là con cái phải vâng 

phục hoàn toàn. 

 

Và rồi sau đó chép: “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e 

chúng nó ngã lòng chăng.” Từ này có thể được hiểu là cha mẹ; là hình ảnh 

về cha mẹ. Hỡi những người làm cha mẹ, hãy luôn luôn khích lệ. Hãy luôn 

luôn khích lệ. Hình ảnh ở đây là đừng làm ngã lòng con cái để chúng không 

cay đắng. Gia đình không phải là chỗ của sự nản lòng và tranh chiến, gia 

đình là chốn nương dựa khỏi sự nản lòng và tranh chiến của thế gian.  

 

Tôi muốn ngưng lại ở đây để nói rằng, quý vị biết không, vài tuần trước là 

ngày kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi. Và tôi đã gọi điện cho mẹ vào một 

sáng Chúa Nhật từ văn phòng trước khi tôi xuống đây. Một lần nữa tôi với 

mẹ đã khóc khi nghĩ về thể nào cha đã tác động lên cuộc đời của tôi và mẹ, 

và tôi có thể nói với lòng tin rằng cha còn hơn cả người hâm mộ cuồng nhiệt 

nhất của tôi. Và tôi nợ ông vì là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tôi. 

Những niềm vui lớn lao nhất mà tôi kinh nghiệm được trong cuộc đời 

nhuốm chút màu trống rỗng đơn giản vì người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của 
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tôi không còn ở đó nữa để cùng chứng kiến với tôi. Hãy khích lệ các con quý 

vị luôn luôn.  

 

Rồi ông nói tiếp về nô lệ và chủ. Một lần nữa, chúng ta không có thời gian 

để đi sâu vào hình ảnh này. Nếu quý vị thật sự muốn xem Phúc âm nói gì về 

ách nô lệ xin hãy xem trong Phi-lê-môn, một sách nói về một người nô lệ 

chạy trốn, thật sự thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào điều đó, 

nhưng hình ảnh ở đây là đây là một giáo lý thực hành không còn trong văn 

hóa ngày nay, tôi nghĩ có rất nhiều điều để nói ở đây về ý nghĩa của việc 

người làm công phải làm việc hết lòng, vì biết rằng mình làm vì Đấng 

Christ, vì biết rằng mình làm việc để tôn cao Đấng Christ, và chính Đấng 

Christ mới là Đấng ban phần thưởng tối hậu. Chính Đấng Christ là Đấng 

công bằng khi quý vị bị đối xử không công bằng ở nơi làm việc. Đấng Christ 

là Đấng công bằng. Và người làm chủ phải lãnh đạo cách khiêm nhường, vì 

biết rằng quý vị cũng có một Chủ. Hãy nhớ có một Đấng mà quý vị phải 

chịu trách nhiệm về công việc của mình.  

 

Đây là hình ảnh về thể nào Đấng Christ thấm đẫm các mối quan hệ của 

chúng ta. Tôi muốn mời gọi quý vị nhìn lại những điều chúng ta đã học hôm 

nay, và tôi muốn mời quý vị nhìn vào những câu hỏi này. “Hãy nhận diện 

hai hoặc bốn khía cạnh trong đời sống xã hội của quý vị cần được Đấng 

Christ biến đổi.” Hãy nhận diện một số khía cạnh và cầu nguyện với một 

người nào đó trong tuần này cho sự biến đổi thuộc linh trong những lĩnh vực 

đó. Và rồi tôi muốn mời quý vị dành một ít thời gian để cầu nguyện, xin Đức 

Chúa Trời ban năng quyền để giúp quý vị bỏ đi những thói quen cũ và mặc 

lấy người mới, sống trong bản tính của Đấng Christ là đấng sống trong quý 

vị. Không có điều nào trong số các điều đó là không thể đạt được, tất cả đều 
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có thể đạt được. Và không thể đạt được những điều đó bởi nỗ lực riêng; mà 

phải đạt được bằng nỗ lực của Đấng Christ trong quý vị và bản tính của 

Đấng Christ trong quý vị. Và vì vậy tôi muốn mời quý vị dành một ít thời 

gian để suy gẫm và cầu nguyện thật cụ thể cho mỗi khía cạnh này trong đời 

sống mình.  

 

Tôi xin nói một điều này nữa trước khi chúng ta bắt đầu suy gẫm, tôi biết có 

những người có mặt trong phòng này hôm nay chưa bao giờ kinh nghiệm 

được sự đầy trọn trong Đấng Christ, sự đầy trọn có được nhờ chết về tội lỗi 

và sống trong Đấng Christ. Và nếu có thật như vậy thì bây giờ, tôi xin mời 

quý vị hãy nói trong lòng mình như thế này: “Lạy Đấng Christ, con cần Ngài 

tha thứ mọi tội lỗi của con, và con muốn bước vào sự đầy trọn trong mối 

quan hệ với Ngài. Con muốn đặt đức tin nơi Ngài,” lần đặt niềm tin quan 

trọng nhất trong cuộc đời của quý vị. Tôi muốn mời quý vị làm như vậy, 

trong khi những người khác đang suy gẫm về những khía cạnh khác nhau 

trong đời sống họ. Có thể có nhiều người trong số quý vị hôm nay sẽ nghĩ: 

“Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời tôi, tôi trao phó cho Đấng Christ.” 

Quý vị hãy dành thì giờ suy gẫm và cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ kết thúc thì 

giờ học Kinh Thánh hôm nay.  


