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DI SẢN 
T Ừ  S Ự  G I Ả N G  D Ạ Y  C Ủ A  D E R E K  

P R I N C E  

 
 

 

Từ sự khước từ cho đến sự chấp nhận,  

phần 2 

Giải pháp đối với sự khước từ 

Trong thư lần trước, chúng ta đã định nghĩa sự khước từ. Nói một cách 
đơn giản, đó chính là cảm giác người khác không cần bạn, và dù bạn 
muốn được yêu thương, dường như không ai yêu bạn cả. Hoặc đó là 
cảm giác khi bạn muốn được là thành viên của một nhóm, nhưng lại 
cảm thấy như mình bị loại trừ. Sự khước từ là một nan đề rất phổ biến, 
thậm chí trong chính cộng đồng cơ đốc. 

Chúng ta tiếp tục xem xét cách Kinh Thánh mô tả về sự khước từ, đặc biệt là qua hình 
ảnh thương tâm về một người phụ nữ đã kết hôn và chịu nhiều đau khổ trong Ê-sai 54:6. 

“Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi, như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, 
như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị để, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.  

Sự khước từ có thể nảy sinh theo nhiều cách khác nhau và cũng có nhiều thái độ phản 
ứng khác nhau đối với sự khước từ. (Vui lòng yêu cầu bản sao của thư lần trước nếu bạn 
chưa có.) 

Bây giờ, tôi đặc biệt nói cho bạn biết câu trả lời đối với nan đề đặc thù này. Tôi muốn 
chỉ cho bạn thấy một giải pháp đến từ Kinh Thánh. Và tôi sẽ nói với bạn rằng: giải pháp 
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này thực sự có hiệu quả! Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cuộc đời được thay đổi một cách triệt 
để. Không phải là một sự thay đổi tạm thời, cũng không phải là một sự thay đổi ở bề mặt, 
nhưng là sự thay đổi tận gốc rễ. 

Mỗi giải pháp của Đức Chúa Trời đối với mỗi nan đề trong đời sống chúng ta đều bắt 
nguồn từ thập tự giá. Thập tự chính là nơi Đức Chúa Trời cung ứng giải pháp cho mọi nan 
đề của chúng ta, và Chúa Giê-xu đã xử lý nan đề của sự khước từ trên cây thập tự. 

Nhiều năm trước đây (thực ra là vào năm 1943), thông qua các ân tứ Thánh Linh, Đức 
Chúa Trời nói với tôi rằng tôi phải xem công việc tại đồi Gô-gô-tha là toàn hảo trọn vẹn: 
toàn hảo trong mọi khía cạnh, trên mọi phương diện. Tôi đã dùng nhiều thập niên để xem 
xét công việc tại đồi Gô-gô-tha – những gì mà Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá – và 
mỗi lần tôi cho rằng mình đã biết hết cả rồi, thì tôi lại khám phá thêm được một điều mới. 

 

Sự trao đổi 

Qua nhiều năm, Chúa chỉ cho tôi một nguyên tắc căn bản về thập tự giá: rằng thập tự 
giá là một sự trao đổi, một sự trao đổi thiên thượng đã được định sẵn từ trước. Trên thập 
tự giá, để thỏa mãn sự công chính thiên thượng đời đời, Đức Chúa Trời đã chất trên Chúa 
Giê-xu mọi điều gian ác của con người, để đổi lại, những ai ăn năn và đến với Ngài trong 
đức tin thì có thể nhận lãnh mọi điều tốt lành từ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã gánh lấy 
mọi điều gian ác để chúng ta có thể nhận lại được mọi điều tốt lành. Đây là điều vô cùng 
căn bản và giản dị, nhưng một khi bạn bắt đầu hiểu ra điều này, thì nó sẽ mở ra cho bạn 
những con đường vô tận, dẫn đến phước lành cho linh hồn bạn. 

Đức Chúa Trời đã chất mọi điều gian ác của chúng ta ở trên Chúa Giê-xu, để chúng ta 
có thể nhận lại được mọi điều tốt lành. Và càng suy gẫm về điều này, tôi càng nhìn thấy 
sự trao đổi đó là trọn vẹn, toàn hảo. Dưới đây chỉ là một vài khía cạnh của sự trao đổi đó. 

 
Chúa Giê-xu bị trừng phạt vì tội lỗi chúng ta để chúng ta nhận được sự tha tội. 

Chúa Giê-xu bị thương vì bệnh tật của chúng ta để chúng ta nhận được sự chữa lành. 

Chúa trở nên sự đau ốm để chúng ta được khỏe mạnh 

Vì chúng ta Ngài trở nên nghèo để chúng ta được hưởng sự giàu có của Ngài. 

Ngài trải nghiệm sự chết của chúng ta để chúng ta nhận được sự sống của Ngài. 

 
Khi tôi suy niệm về điều này, Đức Chúa Trời nói với tôi rằng, Vẫn còn một khía cạnh 

khác nữa trong sự trao đổi này. Thế sự khước từ thì sao? Trong Ê-sai 53:3, Kinh Thánh nói 
rằng: “Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm.” 

Trong ba năm rưỡi, Chúa Giê-xu hoàn toàn dùng cuộc đời mình để làm những việc tốt 
lành: Ngài tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, giải cứu người bị quỷ ám. Ngài chỉ làm những 
việc lành mà thôi. Vào cuối thời kỳ ba năm rưỡi đó, bởi quan tổng trấn La Mã mà dân Ngài 
– là dân Do Thái, được trao quyền để chọn lựa người mà họ muốn: hoặc Giê-xu người Na-
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xa-rét, hoặc tù phạm Ba-ra-ba, một kẻ phản loạn, trộm cắp và giết người. Bị những lãnh 
đạo tôn giáo kích động, toàn dân Do Thái đã thực hiện một quyết định bi thảm và kỳ lạ 
nhất trong lịch sử nhân loại, đó là khước từ Chúa Giê-xu và chọn Ba-ra-ba, một tên phiến 
loạn. 

Họ nói rằng, “Hãy giết Giê-xu đi. Hãy đóng đinh Hắn trên cây thập tự! Chúng tôi không 
muốn Hắn! Chúng tôi muốn Ba-ra-ba, kẻ trộm cướp.” Chúa Giê-xu đã phản ứng lại như 
thế nào? Ngài cầu nguyện để Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đang đóng đinh Ngài. Ngài 
không quan tâm đến những điều đang xảy ra cho mình. Ngài quan tâm đến những gì sẽ 
xảy ra cho họ. Tấm gương tuyệt vời của Chúa Giê-xu ở đây chính là: mặc dù Ngài phải chịu 
đau đớn và bị khước từ, Ngài không hề quan tâm đến bản thân mình. Điều Ngài quan tâm 
chính là những kẻ đang khước từ Ngài. Ngài thật là một gương mẫu cho chúng ta! 

Khi tôi nghiên cứu về sự trao đổi tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, về khía cạnh của sự 
khước từ, tôi giật mình nhận ra rằng – mặc dù Ngài bị con người khước từ, nỗi khổ đau 
cuối cùng của Chúa Giê-xu trên cây thập tự chính là bị Cha Ngài khước từ. Nếu bạn đọc 
phần ký thuật Kinh Thánh, vào lúc gần cuối của trải nghiệm kinh khủng này, Ngài kêu lên 
rằng, “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46).  

Và từ thiên đàng chẳng có câu trả lời nào cho Ngài cả. Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử 
của cả cõi hoàn vũ, Chúa Cha quay lưng lại với tiếng khóc của con mình. Rồi thì Chúa Giê-
xu hiểu rằng Cha đã khước từ mình. Tại sao Đức Chúa Trời lại khước từ Chúa Giê-xu? Kinh 
Thánh nói về Đức Chúa Trời như thế này: “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng 
có thể nhìn được sự trái ngược” (Ha-ba-cúc 1:13). Khi Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi vì sự vi 
phạm của chúng ta, Đức Chúa Trời bưng tai bịt mắt lại trước tiếng khóc của con Ngài. 

Sau đó, Chúa Giê-xu chỉ kêu lên một tiếng nữa, rồi Ngài trút linh hồn. Chúa đã chết vì 
tim Ngài tan vỡ, tôi tin rằng điều này đúng theo nghĩa đen. Điều làm tim Ngài tan vỡ không 
phải là sự khước từ của dân Chúa, mà sự sự khước từ của Cha Ngài. 

Với những người đang đọc bài viết này, những ai đã và đang gánh chịu những đau đớn 
do bị khước từ, tôi muốn nói với các bạn ngay lúc này rằng: Chúa Giê-xu trải nghiệm một 
cách sâu sắc nhất nỗi đau của sự khước từ, Ngài thậm chí bị Cha mình từ bỏ, và Ngài đã 
mang lấy nỗi đau đó  để bạn có thể được cứu. Nếu từng có một tin vui nào dành cho thế 
hệ này, thì đây chính là tin vui đó. 

 

Sự chấp nhận 

Trái ngược với sự khước từ là gì? Là sự chấp nhận. Tôi rất thích bản dịch New King 
James của Ê-phê-sô 1:6 bởi vì chỗ này nói rằng Đức Chúa Trời “khiến chúng ta được chấp 
nhận trong Con yêu dấu Ngài.” Chúa Giê-xu, con độc sanh của Đức Chúa Trời đã bị khước 
từ để chúng ta, những kẻ nổi loạn không hề xứng đáng, có thể được Cha Ngài chấp nhận. 
Do đó, phương thuốc hữu hiệu nhất cho nan đề của chúng ta chính là chúng ta phải tin 
rằng Chúa Giê-xu đã gánh lấy sự khước từ để chúng ta có thể được Cha Ngài chấp nhận. 

Đôi khi, bạn đối diện với những nan đề đến từ cha mẹ bạn, là những nan đề mà bạn 
chẳng bao giờ có thể giải quyết được. Nhưng bạn ơi, dù cho không ai cần bạn, không ai 
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yêu bạn, cha mẹ bạn thậm chí họ còn không kết hôn với nhau – thì khi bạn đến với Đức 
Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ, bạn trở nên thành viên của một gia đình tốt nhất trên 
thế gian, và Đức Chúa Trời không có con cái hạng hai. 

Gia đình của Đức Chúa Trời là gia đình tốt nhất. Không có gia đình nào sánh bằng gia 
đình của Ngài. Dù cho gia đình của bạn không quan tâm chăm sóc bạn, dù cho cha bạn 
khước từ bạn, dù cho mẹ bạn không bao giờ dành thời gian cho bạn, dù cho chồng bạn 
không bao giờ bày tỏ tình yêu của mình dành cho bạn, thì Đức Chúa Trời vẫn muốn có 
bạn. Bạn được Ngài chấp nhận. Bạn chính là đối tượng để Ngài bày tỏ sự quan tâm và tình 
yêu đặc biệt của mình. Mọi thứ Ngài làm trong cả cõi hoàn vũ này đều quay xung quanh 
bạn. 

Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chấp nhận chúng ta, Ngài không có ý nói rằng Ngài chỉ 
có thể miễn cưỡng dung chịu chúng ta – nhưng Ngài muốn nói rằng chúng ta không hề 
làm cho Ngài cảm thấy phiền lòng, khó chịu, hay cảm thấy bị quấy rầy. Chúng ta chẳng 
bao giờ chiếm quá nhiều thời gian của Ngài đâu. Điều duy nhất làm cho Ngài phiền muộn 
chính là khi chúng ta ở cách xa Ngài quá lâu. 

Đức Chúa Trời Ngài không đẩy chúng ta qua một bên rồi bảo rằng, “Đợi đã, ta đang 
rất bận. Ta không có thời gian dành cho con đâu.” Đúng ra, Ngài nói thế này, “Ta rất hứng 
thú trò chuyện với con. Ta muốn con đến. Con được chào đón tại nơi này. Hãy vào đây. 
Ta đã đợi con rất lâu rồi.” 

Cũng giống như người cha trong câu chuyện người con trai hoang đàng (xem Lu-ca 
15:11-32) đứng ngoài cửa trông ngóng con trai mình trở về. Người ta không cần phải đến 
nói với ông rằng “Con ông đã về rồi”, bởi vì ông sẽ là người đầu tiên biết điều đó. Ông biết 
trước tất cả mọi người trong gia đình. 

Thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong Đấng Christ cũng giống như vậy. 
Chúng ta không phải là những kẻ bị khước từ. Chúng ta không phải là những công dân 
hạng hai. Chúng ta không phải chỉ là những người đầy tớ. Khi người con trai hoang đàng 
quay trở về, anh ta vui lòng trở nên một người đầy tớ. Nhưng cha anh không muốn nghe 
anh nói về điều đó. Ngược lại, ông bảo, “Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo 
nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi! Chúng ta hãy ăn 
mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.” Cả 
nhà đều đảo lộn hết cả để chào đón anh ta trở về. 

Cũng vậy, Chúa Giê-xu nói rằng, “Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui 
mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn 
năn” (Lu-ca 15:7).  Đó là cách mà Đức Chúa Trời chào đón chúng ta trong Đấng Christ. 

Chúng ta phải hiểu hai điều căn bản dưới đây: 
 
Trên thập tự giá, Đấng Christ đã gánh lấy những sự khước từ của chúng ta – là tất cả 

những nỗi khổ sở và đau đớn. 
Có một sự trao đổi diễn ra tại đây: Ngài nhận lãnh sự khước từ để chúng ta được chấp 

nhận. Chúng ta “được chấp nhận trong Con yêu dấu Ngài.” 
 
Đôi khi bạn không cần phải làm thêm bất cứ một điều gì khác ngoài việc nắm chặt lấy 

hai điều này để có thể vượt qua và chiến thắng sự khước từ. Tại một buổi hội thảo cách 
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đây vài năm, khi tôi đang bước vội vì sắp đến giờ giảng, thì tôi tình cờ va vào một người 
phụ nữ đang đi theo hướng ngược lại. Cô ấy vừa thở hổn hển vừa nói với tôi, “Ồ anh 
Prince! Tôi đang cầu nguyện rằng nếu Chúa muốn tôi gặp anh, thì chúng ta sẽ gặp nhau.” 

“Vâng,” Tôi nói với cô, “Chúng ta gặp nhau rồi đây. Cô có nan đề gì sao? Tôi có thể 
dành cho cô hai phút. Tôi sắp sửa giảng rồi.” 

Rồi cô bắt đầu nói, và sau khoảng nửa phút, tôi bảo cô, “Khoan đã. Tôi biết nan đề của 
cô là gì rồi. Cô không cần phải nói thêm điều gì nữa đâu. Nan đề của cô chính là sự khước 
từ.” Tôi nói tiếp, “Tôi muốn cô lặp lại những lời này theo tôi một cách lớn tiếng.” Vậy là 
tôi hướng dẫn để cô lặp lại lời tôi nói. Tôi không nhớ chính xác từng từ ngữ khi đó, nhưng 
đây chính là những gì tôi đã nói: “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Cha của con và con 
là con của Ngài. Con là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là 
nhà của con. Con thuộc về gia đình của Chúa. Con không bị khước từ. Con được chấp 
nhận. Đức Chúa Trời yêu con. Ngài muốn có con. Ngài quan tâm chăm sóc con.” Rồi tôi 
nói, “Amen,” và “Tạm biệt cô, tôi phải đi đây,” rồi tôi rời khỏi đó. 

Khoảng một tháng sau, tôi nhận được thư cô ấy gửi, trong thư cô viết, “Tôi muốn nói 
cho mục sư biết rằng, hai phút mà mục sư dành cho tôi, cùng với những lời mà tôi nói 
ngày hôm đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã trở thành một con người khác kể 
từ giây phút đó.” Tại sao cô ấy lại trở nên một con người khác? Bởi vì cô đã hiểu ra thế 
nào là “được chấp nhận trong Đấng Christ”. 

 

Bốn bước 

Đối với nhiều người, nan đề của họ có thể được giải quyết chỉ bằng một lời đơn giản 
công bố sự chấp nhận của Đấng Christ. Nhưng đối với một số người khác, họ cần phải làm 
nhiều điều hơn thế. Vì vậy tôi sẽ trình bày một cách chi tiết hơn các bước đơn giản mà 
bạn cần phải làm nếu như bạn đang gặp nan đề của sự khước từ. Tôi tin rằng Đức Thánh 
Linh sẽ cho bạn biết bạn có đang đối diện với nan đề này hay không. 

 

1. Tha thứ cho những người đã khước từ bạn. 

Đây là điều cần thiết và quan trọng. Có thể bạn sẽ nói rằng, “Ồ, nhưng ba của tôi đã 
mất rồi.” Người ta nói như thế với tôi nhiều lần, và mỗi lần tôi đều đáp lại họ thế này, 
“Điều đó có hề gì, bởi vì bạn tha thứ không phải vì lợi ích của ba bạn. Bạn tha thứ cho ông 
ấy vì lợi ích của chính bạn mà.” 

Tôi biết một người kia là một cơ đốc nhân trẻ và tin kính. Anh đã nghe sứ điệp này và 
nhận ra rằng trong nhiều năm qua, anh đã mang lấy nỗi cay đắng, tức tối, giận dữ, và thái 
độ nổi loạn đối với người cha đã mất. Anh lái xe đưa vợ mình đi một chặng đường dài 
chừng vài trăm dặm đến nghĩa trang nơi người ta đã chôn cha của anh. Để vợ ngồi chờ 
trong xe, anh một mình đi đến phần mộ của cha. Anh quỳ xuống và trong vài tiếng đồng 
hồ sau đó, anh trút bỏ hết mọi thái độ hiềm khích đầy tai hại trước đây. Anh không đứng 
lên cho đến khi biết chắc rằng anh đã hoàn toàn tha thứ cho cha của mình. Anh trở nên 
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một con người khác khi bước ra khỏi nghĩa trang hôm đó. Vợ anh ngày nay làm chứng 
rằng chồng cô đã hoàn toàn trở nên một con người mới. Trước đó, dù cha của anh đã 
mất, nỗi oán giận trong lòng anh vẫn vô cùng sống động. 

Sự tha thứ không phải vì ích lợi cho người đã mất hoặc người đang ở xa; đó là sự kết 
thúc của mối quan hệ mà chúng ta đang nói đến ở đây. Bạn phải tha thứ vì điều này có lợi 
cho chính bạn. Để tôi nhắc cho bạn điều mà tôi đã từng nói nhiều lần trước đây: Sự tha 
thứ không phải là một cảm xúc; đó là một quyết định. Đừng nói rằng “Tôi không thể tha 
thứ.” Đúng ra thì điều bạn đang nói chính là “Tôi sẽ không tha thứ”. Nhưng nếu như bạn 
đã có thể nói, “Tôi sẽ không tha thứ,” thì bạn cũng có thể nói rằng, “Tôi sẽ tha thứ.” 

Vậy thì, bước đầu tiên, đó chính là bạn phải tha thứ cho mỗi người đã từng khước từ 
bạn. 

 

2. Buông bỏ sự cay đắng, oán giận, căm ghét và thái độ nổi loạn. 

Đây là bốn thái độ phản ứng thường đi cùng với sự khước từ được chôn kín trong lòng. 
 

3. Hiểu và thừa nhận rằng bạn được chấp nhận trong Đấng Christ, và Đức Chúa Trời 

chấp nhận bạn. 

Hãy để tôi nhấn mạnh lại một lần nữa rằng điều này không có nghĩa là Ngài chỉ miễn 
cưỡng dung chịu bạn. Ngài yêu thương bạn. Ngài hứng thú về bạn. Ngài quan tâm chăm 
sóc bạn. Tôi không biết mình đã nói điều này với bao nhiêu bạn trẻ và nhìn thấy gương 
mặt họ bừng sáng khi nghe thấy điều đó. 

4. Bạn còn phải làm một điều nữa, và đừng quên điều này: đó là bạn phải chấp nhận 

chính mình.  

Đôi khi đây là điều khó làm nhất. Tôi luôn nói với con cái Đức Chúa Trời rằng các bạn 
đừng bao giờ tự hạ thấp chính mình, đừng chỉ trích bản thân, bởi vì bạn là công việc của 
tay Ngài. 

 “Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi 
đã làm nên ta như vậy?” 

Rô-ma 9:20 

Bạn được tạo dựng như thế nào, đây không phải là việc của bạn. Đức Chúa Trời biết 
rõ điều Ngài đang làm. Chỉ hãy tin Ngài mà thôi. Là một cơ đốc nhân, chỉ trích bản thân 
không phải là biểu hiện của thái độ khiêm nhường; đó là sự nổi loạn. Đừng bao giờ hạ 
thấp chính mình. Bạn là công việc khéo léo do tay Ngài làm ra, bạn là kiệt tác của Ngài. 
Trong tất cả những tạo vật mà Ngài đã từng sáng tạo trong cả cõi hoàn vũ này, Đức Chúa 
Trời dồn hầu hết thời gian cùng sự chăm sóc của Ngài cho bạn. Bạn đứng đầu trong thứ 
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tự ưu tiên của Ngài. Nếu điều này vẫn không thể làm bạn vui mừng, tôi thật không biết 
còn điều nào có thể làm bạn cảm thấy vui mừng được nữa. 

Giải phóng chính bạn 

Chúng ta đã xem xét những khía cạnh khác nhau của sự khước từ, và giờ đây tôi muốn 
mời bạn giải phóng chính mình khỏi nan đề này. Có thể trước đây bạn chưa từng đối diện 
với lĩnh vực này trong đời sống, và giờ đây Đức Thánh Linh đang bày tỏ điều mà tâm trí 
bạn từ chối không muốn tiếp nhận. Nếu Chúa đang chỉ cho bạn thấy rằng bạn cần phải 
được giải thoát khỏi nan đề của sự khước từ, và bạn muốn hành động một cách thực tiễn, 
thì tôi thúc giục bạn hãy công bố những lời sau đây một cách lớn tiếng. Và khi bạn công 
bố những lời này, nếu bạn bắt đầu khóc, đừng cố kiềm chế! Bạn không thể dùng tiền để 
đánh đổi trải nghiệm này đâu. 

Lạy Cha, con tha thứ. Con buông xuống tất cả những cay đắng, oán giận, căm ghét, và 
thái độ nổi loạn trong con. Con cảm ơn Ngài, Đức Chúa Trời, bởi vì con được chấp nhận 
trong Đấng Christ. Con là con của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nhà của con. Con thuộc về 
một gia đình tốt nhất trên thế gian. Dòng máu hoàng gia đang chảy trong huyết mạch 
của con. 

Lạy Chúa Giê-xu Christ, con tin rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời và là con đường 
duy nhất dẫn con đến với Đức Chúa Trời. Ngài đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con, 
và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Con ăn năn về mọi tội lỗi của mình, và con tha thứ cho 
từng người một, như chính Chúa đã tha thứ cho con. Tất cả những ai đã từng khước từ 
và làm tổn thương con, những người đã không yêu thương con, Chúa ơi, ngay lúc này con 
tha thứ cho họ hết thảy.  

Con tin rằng Chúa tha thứ cho con, và Chúa ơi, con tin rằng Ngài chấp nhận con ngay 
giờ này vì con ở trong Đấng Christ. Con được chấp nhận. Con là người rất được ơn của 
Chúa. Con là đối tượng mà Ngài đặc biệt quan tâm chăm sóc. Ngài thật sự yêu thương 
con. Ngài muốn có con. Ngài là Cha của con. Chúa ơi, con muốn cảm ơn Ngài. 

Và con muốn nói với Ngài thêm một điều nữa: Trong Đấng Christ, con chấp nhận chính 
mình như cách Chúa đã tạo dựng nên con. Con là công việc khéo léo do tay Ngài làm ra. 
Con cảm ơn Ngài về mọi điều Ngài đã làm, và con tin rằng Ngài đã khởi sự công việc tốt 
lành và sẽ còn tiếp tục công việc đó cho đến ngày của Chúa Giê-xu Christ. Ngay bây giờ, 
con giải phóng chính mình khỏi mọi quyền lực tối tăm và gian ác. Con giải phóng tâm linh 
của mình để con có thể vui mừng trong Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. 

Từ Tạp chí Rượu Mới, tháng 09 năm 1977. 

 

 

Chúng tôi cho phép việc sao chép các bài giảng của DPM vì mục đích phi thương 

mại để phân phối miễn phí. Chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện thêm các 

bản sao để tặng cho bạn bè của bạn và hội thánh của bạn. Sự giảng dạy của Derek 
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Prince được phân phối trong khu vực này bởi: Chức vụ Derek Prince Châu Á Thái 

Bình Dương. 

Email: admin@dpm.co.nz Trang web: www.derekprince.co.nz   

Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh chất lượng cao hơn của Derek 

Prince, vui lòng truy cập: https://vi.dpmvietnam.org/   hoặc quét mã QR 
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