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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!” 
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“Vì anh em đã chết,  

sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:3; Sv. 3:1-4) 
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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) 

“Vì anh em đã chết.” 

(Côl. 3:3a) 

          “chết”: Gr. ἀποθνήσκω [apothnesko] 

           ἀπό [apo]  “phân rẽ” 

            θνήσκω [thnesko]  “ngưng nghỉ” 
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  (1) Các sự chết khác nhau…  

      Sự chết thuộc thể: Hê. 9:27 

    “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”   

    (Hê. 9:27) 

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

    “9 Ngày xưa tôi không có Luật Pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến, thì 

    tội lỗi lại sống, 10 còn tôi thì chết.” (Rô. 7: 9-10a) 

      Sự chết đời đời: Khải. 21:8 

     “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ  

    dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của  

    chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.” 

    (Khải. 21:8) 
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  (2)  Sự chết nào Cơ Đốc Nhân chúng ta đã chết?  

      Ý nghĩa sự chết của Đức Chúa Jêsus…  

    “Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay  

    Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.” (Rô. 6:10) 

      Một hệ quả tốt của sự chết… 

    “Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.” (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… 

    “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức   

    Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô. 6:11) 
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“Anh em đã bởi Phép Báptêm được chôn với Ngài,  
thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời,  

là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” 

(Côl. 2:12) 
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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) 

“Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:3b) 
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 (1)  “sự sống mình”: Gr. ζωή ὑμῶν [zoe humon]  “sự sống của chính bản thân   
   mình” 

 (2)   “đã giấu với Đấng Christ…”: Gr. κρύπτω  σύν Χριστός [krupto sun Christos]   

   “đã được đồng nhất hóa với Đấng Christ” 

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

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

    “Đấng Christ”: Χριστός [Christos]  “Chúa và Cứu Chúa” 
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“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống,  
không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi;  

nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời,  
là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” 

(Gal. 2:20) 
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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! 

“Vì anh em đã chết.”  

(Côl. 3:3a) 
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2.  Phải sống phản ánh các mỹ đức của Đức Chúa Trời qua mọi sự! 

“Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”  
(Côl. 3:3b) 
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“Vì anh em đã chết,  

sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:3) 


