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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) 
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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) 

“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)  “hổ thẹn”: Gr. ἐπαιζσύνομαι [epaischunomai]  “cảm thấy cực nhục, ái ngại” 

      ἐπί [epi]  “ở trên, ở trong”  

      αἰζσύνομαι [aischunomai]  “cực, nhục” 

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

      “tin tốt đẹp từ, của Đức Chúa Trời” 

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

   “rao Tin Lành”: Gr. εὐαγγελίζω [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. δύναμιρ [dunamis]  “quyền hành và quyền lực” (Sv. “Gr.  

   ἐξοςζία [exousia]” Ma. 7:29  “thẩm quyền” 
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 (4)   “cứu”: Gr. ζωηηπία [soteria]  “việc giải thoát khỏi sự nguy khốn”  

 (5)    “kẻ tin”: Gr. πιζηεύω [pisteuo]  “hiểu biết, đồng thuận, tín thác” 

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình,  
trừ ra khoe về Thập Tự Giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,  

bởi Thập Tự Giá Ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!” 

(Gal. 6:14; Sv. Rô. 15:29) 
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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) 

“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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 (1)  “sự công bình của Đức Chúa Trời”: Gr. δικαιοζύνη [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. ἀποκαλύπηω  ἐκ πίζηιρ [apokalupto ek pistis]    
   “được khải thị qua đức tin” 

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

   tin” 

“Vả lại chẳng hề có ai cậy Luật Pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời,  
điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.” 

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

 (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.” 



8 

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! 

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

Đức Chúa Jêsus Christ!“ 

“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) 


