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  TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  
1177

  vvìì  ttrroonngg  TTiinn  

LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  

đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 

1:16-17)  

 

 

 

 

 1. Người Thuộc Về Tin Lành Sẽ Không Còn Có Bất Cứ Sự Ức Chế Nào Đối 

Với Tin Lành Nữa, Họ Tự Giác Sống Cho Tin Lành! (C. 16) 

  ““TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc..”” 

(Rô. 1:16) 

 

  (1) “hổ thẹn”: Gr.              [epaischunomai]  “cảm thấy cực nhục, 

ái ngại” 

        [epi]  “ở trên, ở trong”  

               [aischunomai]  “cực, nhục” 

  (2) “Tin Lành”: Gr.            [euaggelion] 

    “tin tốt đẹp từ, của Đức Chúa Trời” 

    “quà tặng tốt đẹp từ, của Đức Chúa Trời”   

   “rao Tin Lành”: Gr.            [euaggelizo] 

    “giảng ra tin tốt đẹp từ, của Đức Chúa Trời” 

    “giảng ra quà tặng tốt đẹp từ, của Đức Chúa Trời” 

   “Tin Lành là lẽ thật Kinh Thánh về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong 

và qua Đức Chúa Jêsus Christ mà người ta có được nhờ đức tin cứu rỗi 

của Đức Chúa Trời và đời sống kiên tín của người tin.” (Sv. Êph. 2:8) 

  (3) “quyền phép”: Gr.         [dunamis]  “quyền hành và quyền lực” 

(Sv. “Gr.         [exousia]” Ma. 7:29  “thẩm quyền” 

  (4) “cứu”: Gr.         [soteria]  “việc giải thoát khỏi sự nguy khốn” 

  (5) “kẻ tin”: Gr.         [pisteuo]  “hiểu biết, đồng thuận, tín thác” 
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  ““CCòònn  nnhhưư  ttôôii,,  ttôôii  hhẳẳnn  cchhẳẳnngg  kkhhooee  mmììnnhh,,  ttrrừừ  rraa  kkhhooee  vvềề  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa,,  bbởởii  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  ẤẤyy,,  tthhếế  ggiiaann  đđốốii  vvớớii  ttôôii  đđãã  bbịị  

đđóónngg  đđiinnhh,,  vvàà  ttôôii  đđốốii  vvớớii  tthhếế  ggiiaann  ccũũnngg  vvậậyy!!”” (Gal. 6:14; Sv. Rô. 15:29) 

       

 2. Vì Người Thực Sự Thuộc Về Tin Lành Chính Là Người Đã Được Đức 

Chúa Trời Thực Sự Khải Thị Tin Lành Cho Để Nhờ Đó Họ Luôn Biết Sống 

Biết PHẢI SỐNG Toàn Tín Đức Chúa Trời! (C. 17) 

  ““VVìì  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  

ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  

ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 1:17) 

 

  (1) “sự công bình của Đức Chúa Trời”: Gr.            [dikaiosune] 

    Nghĩa đen: Sự tuân giữ Luật Pháp Thiên Thượng.  

    Nghĩa rộng: Tình trạng Đức Chúa Trời đòi hỏi người ta phải có. 

  (2) “bởi đức tin mà được”: Gr.                       [apokalupto ek 

pistis]  “được khải thị qua đức tin” 

  (3) “lại dẫn đến đức tin”: Gr.            [eis pistis]  “đi vào, hướng đến, 

đem lại đức tin” 

  (4) “người công bình sẽ sống bởi đức tin”  “người công bình PHẢI SỐNG 

bởi đức tin”  “người được Đức Chúa Trời cho vào địa vị công bình 

trong Đức Chúa Jêsus Christ PHẢI SỐNG toàn tín Ngài.” 

 

  ““VVảả  llạạii  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  aaii  ccậậyy  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  đđiiềềuu  đđóó  llàà  rrõõ  rràànngg  llắắmm,,  vvìì  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  

ttiinn..”” (Gal. 3:11; Sv. Php. 3:8-11) 

      

 

 

 

 1. Phải có một sự dạn dĩ thực sự hợp Kinh Thánh đối với Tin Lành cứu rỗi của 

Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ! 

  ““TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc..”” 

(Rô. 1:16) 

 

 2. Phải có một sự toàn tín Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus 

Christ!““  

    ““VVìì  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  

ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  

ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 1:17) 

 

 


