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““
11
VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  nnóóii  llààmm  ssaaoo??  CChhúúnngg  ttaa  pphhảảii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  ttộộii  llỗỗii,,  hhầầuu  cchhoo  âânn  đđiiểểnn  

đđưượợcc  ddưư  ddậậtt  cchhăănngg??  
22
CChhẳẳnngg  hhềề  nnhhưư  vvậậyy!!  CChhúúnngg  ttaa  đđãã  cchhếếtt  vvềề  ttộộii  llỗỗii,,  llẽẽ  nnààoo  ccòònn  

ssốốnngg  ttrroonngg  ttộộii  llỗỗii  nnữữaa??  
33
HHaayy  llàà,,  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  đđãã  cchhịịuu  

PPhhéépp  BBááppttêêmm  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  cchhịịuu  PPhhéépp  BBááppttêêmm  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  

NNggààii  ssaaoo??  
44
VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  bbịị  cchhôônn  vvớớii  NNggààii  bbởởii  PPhhéépp  BBááppttêêmm  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  NNggààii,,  

hhầầuu  cchhoo  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnhhờờ  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  CChhaa  đđưượợcc  ttừừ  kkẻẻ  cchhếếtt  ssốốnngg  llạạii  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  

cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  ssốốnngg  ttrroonngg  đđờờii  mmớớii  tthhểể  ấấyy..”” (Rô. 6:1-4)  

 

 

 

 

 1. Đã thoát sự cầm buộc của tội lỗi (C. 1-2). 

  (1) “cứ ở trong tội lỗi”: Gr.         [epimeno]  “cứ tiếp tục phạm tội” 

  (2) “đã chết về tội lỗi”: Gr.                     [apothnesko ho 

hamartia]  “không đáp ứng sự réo gọi của tội lỗi nữa” 

  (3) “sống trong tội lỗi”: Gr.               [zao en autos]  “không sống 

với tội lỗi nữa” 

 

  ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  mmắắcc  nnợợ  xxáácc  tthhịịtt  đđââuu,,  đđặặnngg  ssốốnngg  tthheeoo  xxáácc  

tthhịịtt”” (Rô. 8:12)  

  

 2. Đã chết về đời sống cũ (C. 3). 

  (1) “chịu Phép Báptêm”: Gr.         [baptizo]  “được dìm vào” 

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

Iesous]  “vào bên trong Đức Chúa Jêsus Christ” 

  (3) “trong sự chết Ngài”: Gr.               [thanatos autos]  “sự chết 

của Ngài” 

 

  ““VVìì  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  nnggưườờii  ccũũ  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  ttrrêênn  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  vvớớii  

NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  bbịị  ttiiêêuu  ddiiệệtt  đđii,,  vvàà  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  pphhụụcc  ddưướớii  

ttộộii  llỗỗii  nnữữaa”” (Rô. 6:6) 

 

 3. Phải sống trong đời sống mới (C. 4). 
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  (1) “đã bị chôn với Ngài”: Gr.                     [sunthapto oun autos] 

 “cùng được chôn theo sự chết Ngài” 

  (2) “(Đấng Christ) được từ kẻ chết sống lại”: Gr.                          

[egeiro Christos ek nekros]  “Đấng Christ được nâng dậy khỏi vòng 

những người chết” 

  (3) “sống trong đời mới”: Gr.               [kainotes zoe]  “trong trạng 

thái mới của đời sống” 

 

  ““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  

ccũũ  đđãã  qquuaa  đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii”” (2Cô. 5:17) 

 

 

 

 

 1. Hết nợ rồi! 

““
11
VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  nnóóii  llààmm  ssaaoo??  CChhúúnngg  ttaa  pphhảảii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  ttộộii  llỗỗii,,  hhầầuu  cchhoo  âânn  

đđiiểểnn  đđưượợcc  ddưư  ddậậtt  cchhăănngg??  
22
CChhẳẳnngg  hhềề  nnhhưư  vvậậyy!!  CChhúúnngg  ttaa  đđãã  cchhếếtt  vvềề  ttộộii  llỗỗii,,  llẽẽ  

nnààoo  ccòònn  ssốốnngg  ttrroonngg  ttộộii  llỗỗii  nnữữaa??”” (Rô. 6:1-2) 

 

 2. Đã chết rồi!  

    ““HHaayy  llàà,,  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  đđãã  cchhịịuu  PPhhéépp  BBááppttêêmm  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  cchhịịuu  PPhhéépp  BBááppttêêmm  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  NNggààii  

ssaaoo??”” (Rô. 6:3) 

 

 3. Được sống rồi! 

    ““VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  bbịị  cchhôônn  vvớớii  NNggààii  bbởởii  PPhhéépp  BBááppttêêmm  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  NNggààii,,  hhầầuu  

cchhoo  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnhhờờ  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  CChhaa  đđưượợcc  ttừừ  kkẻẻ  cchhếếtt  ssốốnngg  llạạii  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  

cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  ssốốnngg  ttrroonngg  đđờờii  mmớớii  tthhểể  ấấyy”” (Rô. 6:4) 

 

 

 


