
1 

“Cơ Đốc Nhân không còn bị định tội là một nguyên tắc Kinh Thánh  

thể theo ân điển của Đức Chúa Trời và sự vận hành của Đức Thánh Linh  

vì họ đã được phục hòa với Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Jêsus Christ!” 



2 

“1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào  

cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống  

đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” 

(Rô. 8:1-2; Sv. Rô. 8:1-4) 
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1. Người Đã Được Sự Cứu Chuộc Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ  

Là Người Đã Được Phục Hòa Với Đức Chúa Trời, Họ Thôi  

Không Còn Phải Chịu Phán Xét Nữa (C. 1) 

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào  
cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” 

(Rô. 8:1) 
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 (1)  “cho nên”: Gr. ἄρα [ara]  “bởi vậy cho nên” 

    Rô. 3:21-31  “Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời Duy Nhất Trong Và Qua  
    Đức Chúa Jêsus Christ” 

    “Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc  
    tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô. 3:24) 

      Rô. 7:1-25  “Nhờ Sự Tha Tội Theo Ân Điển Của Ngài Trong Và Qua Đức  
    Chúa Jêsus Christ” 

    “24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm  
    tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy,  
    thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy  
    xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” (Rô. 7:24-25) 
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 (2)   “hiện nay”: Gr. νῦν [nun]  “từ nay về sau” 

 (3)   “sự đoán phạt”: Gr. καηάκριμα [katakrima]  “sự buộc tội” theo “Nguyên Tắc  

   Rô. 6:23” 

   Chú Ý:  

   “sự đoán phạt” khác với “sự sửa phạt” (Gr. παιδεύω [paideuo]) theo “Nguyên Tắc 

   Hê. 12:6” 

 (4)   “ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr. ἐν Χριζηός [en Christos]  “ở trong sự cứu 

   chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ” 
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“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin,  
thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” 

(Rô. 5:1) 
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2.  Vì Vậy Cho Nên Việc Cơ Đốc Nhân Không Còn Bị Định Tội  
Là Một Nguyên Tắc Kinh Thánh Thể Theo Ân Điển Của Đức Chúa Trời  

Và Sự Vận Hành Của Đức Thánh Linh (C. 2) 

“Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ  
buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” 

(Rô. 8:2) 

Nguyên Nghĩa:  

“Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống nhờ Đức Chúa Jêsus Christ  
đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” 
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 (1)  “luật pháp” Gr. νόμος [nomos]  “nguyên tắc” (Sv. Rô. 7:21, 23; 8:5-17) 

   “luật pháp của Thánh Linh sự sống nhờ Đức Chúa Jêsus Christ”  “nguyên tắc  
   được tha tội nhờ huyết cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ và được tái sinh bởi 

   Đức Thánh Linh” 

 (2)   “buông tha”: Gr. ἐλεσθερόω [eleutheroo]  “giải thoát cho khỏi còn bị cầm   
   buộc” 

 (3)   “luật pháp của sự tội và sự chết”  “nguyên tắc bị định tội vì phạm tội”    

   (“Nguyên Tắc Gi. 3:36”) 
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“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết;  
nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời  

là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” 

(Rô. 6:23) 
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1.  Phải sống trong mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn với Đức Chúa Trời 

vì chính nhờ huyết cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ chúng  

ta đã được phục hòa với Đức Chúa Trời! 

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào  
cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.”  

(Rô. 8:1) 
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2.  Phải sống đời sống sạch tội vì đã được cứu thì phải sống rỗi! 

“Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ  
buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.”  

(Rô. 8:2) 
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“1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;  
2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ  

buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” 

(Rô. 8:1-2) 


