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““DDầầuu  vvậậyy,,  đđãã  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnggưườờii  ttaa  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  

lluuậậtt  pphháápp  đđââuu,,  bbèènn  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  nnêênn  cchhíínnhh  cchhúúnngg  

ttôôii  đđãã  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  đđểể  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp;;  vvìì  cchhẳẳnngg  ccóó  aaii  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  

ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp..”” (Gal. 2:16; Sv. 2:11-21)  

 

 

 

 

 1. Sống Theo Luật Pháp Là Không Sống Trên Địa Vị Công Bình (C. 16a) 

  ““DDầầuu  vvậậyy,,  đđãã  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnggưườờii  ttaa  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ccáácc  

vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp  đđââuu,,  bbèènn  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Gal. 

2:16a) 

 

  (1) “được xưng công bình”: Gr.         [dikaioo]  “được tuyên bố là vô 

tội”  

  (2) “các việc luật pháp”: Gr.             [ergon nomos]  “các qui định 

của luật pháp” 

  (3) “cậy đức tin”: Gr.            [dia pistis]  “nhờ, bằng, qua đức tin” 

   

  ““VVảả,,  bbởởii  lluuậậtt  pphháápp,,  ttôôii  đđãã  cchhếếtt  cchhoo  lluuậậtt  pphháápp,,  đđểể  ssốốnngg  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(Gal. 2:19) 

       

 2. Sống Trên Địa Vị Công Bình Là Sống Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ 

(C. 16b) 

  ““NNêênn  cchhíínnhh  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  đđểể  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  

bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Gal. 2:16b) 

 

  (1) “đã tin”: Gr.         [pisteuo]  “đã phó thác” 

  (2) “Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr.             [eis Christos]  “trong Đức 

Chúa Jêsus Christ” 
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  (3) “để được xưng công bình”: Gr.         [dikaioo]  “để được kể là vô 

tội” 

  (4) “cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr.                    [ek 

pistis Christos]  “nhờ đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” 

   

  ““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) 

 

 3. Sống Theo Đức Tin Là Sống Trên Địa Vị Công Bình (C. 16c) 

  ““CChhớớ  cchhẳẳnngg  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp;;  vvìì  cchhẳẳnngg  ccóó  aaii  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  

ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp..”” (Gal. 2:16c) 

 

  (1) “chẳng có ai”: Gr.          [pas sarx]  “chẳng có xác thịt nào” 

  (2) “được xưng công bình”: “được xưng công bình”: Gr.         [dikaioo] 

 “được tuyên bố là vô tội” 

  (3) “bởi các việc luật pháp”: Gr.                  [ek ergon nomos]  

“nhờ việc giữ theo các qui định của luật pháp” 

   

  ““TTôôii  kkhhôônngg  mmuuốốnn  llààmm  cchhoo  âânn  đđiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  rraa  vvôô  íícchh;;  vvìì  nnếếuu  bbởởii  lluuậậtt  

pphháápp  mmàà  đđưượợcc  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  cchhịịuu  cchhếếtt  llàà  vvôô  íícchh..”” (Gal. 2:21) 

 

     

 

 

 1. Phải Tự Tra Xét Lòng Mình: Sợ Hay Tin? (C. 16a)  

 

  ““DDầầuu  vvậậyy,,  đđãã  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnggưườờii  ttaa  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ccáácc  

vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp  đđââuu,,  bbèènn  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Gal. 

2:16a) 

 

 2. Phải Tự Tra Xét Đời Sống Mình: Ý Chúa Hay Ý Riêng? (C. 16b&c)  

 

  ““NNêênn  cchhíínnhh  cchhúúnngg  ttôôii  đđãã  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  đđểể  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  

bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp;;  vvìì  cchhẳẳnngg  ccóó  

aaii  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp..”” (Gal. 2:16b&c) 

 

 


