
1 



2 

“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các 

việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên 

chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình 

bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp;  

vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.” 
 

(Gal. 2:16; Sv. 2:11-21) 
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1. Sống Theo Luật Pháp Là Không Sống Trên Địa Vị Công Bình (C. 16a) 

“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình,  
chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu,  

bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” 

(Gal. 2:16a) 
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  (1)  “được xưng công bình”: Gr. δικαιόω [dikaioo]  “được tuyên bố là vô  

    tội” 

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

    của luật pháp”  

  (3)  “cậy đức tin”: Gr. διά πίζηιρ [dia pistis]  “nhờ, bằng, qua đức tin”  
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“Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời.” 

(Gal. 2:19) 
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2. Sống Trên Địa Vị Công Bình Là Sống Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus 

  Christ (C. 16b) 

“Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ,  
để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ.”  

 

(Gal. 2:16b) 
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  (2)  “Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr. εἰρ Χπιζηόρ [eis Christos]  “trong Đức  

    Chúa Jêsus Christ”  

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

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

    tội”   

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

    pistis Christos]  “nhờ đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ”   
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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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3. Sống Theo Đức Tin Là Sống Trên Địa Vị Công Bình (C. 16c) 

“Chớ chẳng bởi các việc luật pháp;  
vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.”  

 

(Gal. 2:16c) 
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  (2)  “được xưng công bình”: “được xưng công bình”: Gr. δικαιόω [dikaioo]  

      “được tuyên bố là vô tội”  

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

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

    việc giữ theo các qui định của luật pháp”   
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“Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích;  
vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.” 

(Gal. 2:21) 
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1. Phải Tự Tra Xét Lòng Mình: Sợ Hay Tin? (C. 16a) 

“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình,  
chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu,  

bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”  
 

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

“Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ,  
để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ,  

chớ chẳng bởi các việc luật pháp;  
vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.”  

 

(Gal. 2:16b&c) 
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“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn 
là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để 

được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp;  
vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.” 

(Gal. 2:16) 


