
1 



2 

“16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu,  

vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin,  

trước là người Giuđa, sau là người Gờréc; 17 vì trong Tin Lành nầy  

có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được,  

lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng:  

Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” 
 

(Rô. 1:16-17) 
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1. Tin Lành Là Quyền Phép Nhưng Chỉ Là Quyền Phép Cho Người Tin: 

  Chính Đức Tin Là Điều Kiện Cho Đời Sống Theo Tin Lành! (C. 16) 

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu,  
vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin,  

trước là người Giuđa, sau là người Gờréc.” 
  

(Rô. 1:16) 
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  (1)  “quyền phép”: Gr. δύναμις [dunamis]  “sức mạnh, năng lực tạo ra các 

    sự thay đổi” 

  (2)  “cứu”: Gr. ζωηηρία [soteria]  “sự cứu rỗi” 

    Chú Ý:  

    Ở đây, giới từ εἰς [eis] được dùng với ζωηηρία [soteria] để hàm ý “đem vào trong sự cứu  

    rỗi”.  

  (3)  “kẻ tin”: Gr. πᾶς  ὁ πιζηεύω [pas ho pisteuo]  “bất cứ ai tin”  



5 

“Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em,  
tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ,  

và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” 
  

(1Cô. 2:2) 
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2. Đức Tin Chỉ Là Đời Sống Khi Đời Sống Được Tha Tội Và Hướng Về 

  Đường Sạch Tội: Chính Đức Tin Là Điều Kiện Cho Đời Sống Công  

  Nghĩa! (C. 17) 

“Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời,  
bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng:  

Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”  
 

(Rô. 1:17) 
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  (2)  “sự công bình của Đức Chúa Trời”: Gr. δικαιοζύνη  γάρ θεός     

    [dikaiosune gar theos]  “sự công bình đem lại cho Đức Chúa Trời” 

    Ghi Chú:  

    “sự công bình của Đức Chúa Trời”: Phẩm chất có được nhờ đời sống vâng theo mọi sự bày  

    tỏ, giảng dạy của Đức Chúa Jêsus Christ trong Kinh Thánh, tức đời sống công nghĩa thực  

    hành.  

  (1)  “bày tỏ”: Gr. ἀποκαλύπηω [apokalupto]  “mở ra cho thấy”   

  (3)  “sẽ sống bởi đức tin”: Gr. ζάω [zao]  “phải sống theo như đức tin” 

    Nguyên Văn: 

    Gr. δίκαιος  ἐκ πίζηις ζάω [dikaios ek pistis zao]  “phải sống bày tỏ đức tin ra cho thấy  

    được”   
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“21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời,  
mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:  

22 Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ,  
cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết.” 

  

(Rô. 3:21-22) 
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1. Hãy Tự Tra Xét Xem Đời Sống Mình Có Bày Tỏ Được Sự Nương Cậy 

Đức Chúa Jêsus Christ Hay Không? (C. 16) 

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu,  
vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin,  

trước là người Giuđa, sau là người Gờréc.”  
 

(Rô. 1:16) 
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2. Hãy Tự Tra Xét Xem Đời Sống Mình Có Bày Tỏ Được Sự Sạch Tội Hay 

Không? (C. 17) 

“Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời,  
bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng:  

Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”  
 

(Rô. 1:17) 
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“16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu,  

vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin,  

trước là người Giuđa, sau là người Gờréc; 17 vì trong Tin Lành nầy  

có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được,  

lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng:  

Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” 
  

(Rô. 1:16-17) 


