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“Sự đáp ứng tất yếu của Cơ Đốc Nhân chúng ta đối với tội lỗi  

đã chết theo sự chết đền tội thay của Đức Chúa Jêsus Christ  

và sự sống thuộc linh mà Cơ Đốc Nhân chúng ta sống là bởi sự sống phục sinh  

của Đức Chúa Jêsus Christ cho nên Ngài chính  là sự sống của chúng ta!” 

 

 

 

 

 

 

““VVìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(Côl. 3:3; Sv. 3:1-4)  

 

 

 

 1. Sự Đáp Ứng Tất Yếu Của Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Đối Với Tội Lỗi Đã 

Chết Theo Sự Chết Đền Tội Thay Của Đức Chúa Jêsus Christ Mà Chúng Ta 

Tin Nhận (C. 3a) 

  ““VVìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt..”” (Côl. 3:3a) 

   “chết”: Gr.           [apothnesko] 

         [apo]  “phân rẽ” 

            [thnesko]  “ngưng nghỉ” 

 

  (1) Các sự chết khác nhau…  

    Sự chết thuộc thể: Hê. 9:27  

   ““TThheeoo  nnhhưư  đđãã  đđịịnnhh  cchhoo  llooààii  nnggưườờii  pphhảảii  cchhếếtt  mmộộtt  llầầnn,,  rrồồii  cchhịịuu  

pphháánn  xxéétt..”” (Hê. 9:27) 

     Sự chết thuộc linh: Rô. 7: 9-10a 

   ““
99
  NNggààyy  xxưưaa  ttôôii  kkhhôônngg  ccóó  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  ttôôii  ssốốnngg;;  nnhhưưnngg  kkhhii  đđiiềềuu  

rrăănn  đđếếnn,,  tthhìì  ttộộii  llỗỗii  llạạii  ssốốnngg,,  
1100

  ccòònn  ttôôii  tthhìì  cchhếếtt..”” (Rô. 7: 9-10a) 

   Sự chết đời đời: Khải. 21:8 

   ““CCòònn  nnhhữữnngg  kkẻẻ  hhèènn  nnhháátt,,  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  ttiinn,,  kkẻẻ  đđáánngg  ggớớmm  gghhéétt,,  kkẻẻ  ggiiếếtt  

nnggưườờii,,  kkẻẻ  ddââmm  llooạạnn,,  kkẻẻ  pphhùù  pphhéépp,,  kkẻẻ  tthhờờ  tthhầầnn  ttưượợnngg,,  vvàà  pphhààmm  kkẻẻ  

nnààoo  nnóóii  ddốốii,,  pphhầầnn  ccủủaa  cchhúúnngg  nnóó  ởở  ttrroonngg  hhồồ  ccóó  llửửaa  vvàà  ddiiêêmm  cchhááyy  

bbừừnngg  bbừừnngg::  ĐĐóó  llàà  ssựự  cchhếếtt  tthhứứ  hhaaii..”” (Khải. 21:8) 

  (2) Sự chết nào Cơ Đốc Nhân chúng ta đã chết? 

    Ý nghĩa sự chết của Đức Chúa Jêsus… 

      ““VVìì  nnếếuu  NNggààii  đđãã  cchhếếtt,,  ấấyy  llàà  cchhếếtt  cchhoo  ttộộii  llỗỗii  mmộộtt  llầầnn  đđủủ  ccảả;;  nnhhưưnngg  

hhiiệệnn  nnaayy  NNggààii  ssốốnngg,,  ấấyy  llàà  ssốốnngg  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Rô. 6:10) 
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   Một hệ quả tốt của sự chết… 

          ““VVìì  aaii  đđãã  cchhếếtt  tthhìì  đđưượợcc  tthhooáátt  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii..”” (Rô. 6:7) 

    Cơ Đốc Nhân chúng ta phải chết về tội lỗi, nghĩa là không còn bị 

tội lỗi ràng buộc cách tất yếu… 

““VVậậyy  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhããyy  ccooii  mmììnnhh  nnhhưư  cchhếếtt  vvềề  ttộộii  llỗỗii  vvàà  nnhhưư  ssốốnngg  

cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Rô. 6:11) 

 

““AAnnhh  eemm  đđãã  bbởởii  PPhhéépp  BBááppttêêmm  đđưượợcc  cchhôônn  vvớớii  NNggààii,,  tthhìì  ccũũnngg  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  

vvớớii  NNggààii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  kkhhiiếếnn  

NNggààii  ttừừ  kkẻẻ  cchhếếtt  ssốốnngg  llạạii..”” (Côl. 2:12)  

 

 2. Và Sự Sống Thuộc Linh Mà Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Sống Là Bởi Sự Sống 

Phục Sinh Của Đức Chúa Jêsus Christ Cho Nên Ngài Chính  Là Sự Sống 

Của Chúng Ta (C. 3b) 

  ““SSựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Côl. 3:3b) 

 

  (1) “sự sống mình”: Gr.          [zoe humon]  “sự sống của chính bản 

thân mình” 

  (2) “đã giấu với Đấng Christ…”: Gr.                     [krupto sun 

Christos]  “đã được đồng hóa với Đấng Christ” 

     “giấu”: Gr.        [krupto]  “giữ kín” 

     “với”: Gr.     [sun]  “cùng với” 

     “Đấng Christ”:         [Christos]  “Chúa và Cứu Chúa” 

 

  ““TTôôii  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  vvààoo  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ttôôii  ssốốnngg,,  kkhhôônngg  

pphhảảii  llàà  ttôôii  ssốốnngg  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssốốnngg  ttrroonngg  ttôôii;;  nnaayy  ttôôii  ccòònn  ssốốnngg  

ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ttôôii  ssốốnngg  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  

đđãã  yyêêuu  ttôôii,,  vvàà  đđãã  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  vvìì  ttôôii..”” (Gal. 2:20) 

 

  

 

 

 1.  Phải dứt khoát đối với tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi trong bản thân, đừng 

đáp ứng sự réo gọi của chúng!  

  ““VVìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt..”” (Côl. 3:3a) 

 

 2.  Phải sống phản ánh các mỹ đức của Đức Chúa Trời qua mọi sự! 

  ““SSựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Côl. 3:3b) 

 

 


