
(2.2)_"THÂN THỂ LÀ KHÍ CỤ CỦA SỰ CÔNG NGHĨA"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““
1111

VVậậyy  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhããyy  ccooii  mmììnnhh  nnhhưư  cchhếếtt  vvềề  ttộộii  llỗỗii  vvàà  nnhhưư  ssốốnngg  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..
1122

VVậậyy,,  cchhớớ  đđểể  ttộộii  llỗỗii  ccaaii  ttrrịị  ttrroonngg  xxáácc  hhaayy  cchhếếtt  

ccủủaa  aannhh  eemm,,  vvàà  cchhớớ  cchhiiềềuu  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  nnóó..  
1133

CChhớớ  nnộộpp  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ttộộii  llỗỗii,,  nnhhưư  llàà  

đđồồ  ddùùnngg  ggiiaann  áácc,,  nnhhưưnngg  hhããyy  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ddưườờnngg  

nnhhưư  đđãã  cchhếếtt  mmàà  nnaayy  ttrrởở  nnêênn  ssốốnngg,,  vvàà  ddâânngg  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  llàà  

đđồồ  ddùùnngg  vvềề  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh..”” (Rô. 6:11-13)  

 

 

 

 

 1. Phải làm cho thân thể chúng ta chỉ đáp ứng với duy nhất Đức Chúa Trời (C. 

11) 

 

  (1) “chết về tội lỗi”: Gr.                            [nekros men einai ho 

hamartia]  “bất động đối với tội lỗi” 

  (2) “sống cho Đức Chúa Trời”: Gr.               [zao de ho theos]  

“sống động đối với Đức Chúa Trời” 

  (3) “trong Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr.            [en Christos]  “nhờ 

Đức Chúa Jêsus Christ” 

 

  ““LLạạii  nnếếuu  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐấấnngg  llààmm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ssốốnngg  llạạii  ttừừ  ttrroonngg  

kkẻẻ  cchhếếtt  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  llààmm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ssốốnngg  llạạii  ttừừ  

ttrroonngg  kkẻẻ  cchhếếtt  ccũũnngg  ssẽẽ  nnhhờờ  TThháánnhh  LLiinnhh  NNggààii  ởở  ttrroonngg  aannhh  eemm  mmàà  kkhhiiếếnn  tthhâânn  

tthhểể  hhaayy  cchhếếtt  ccủủaa  aannhh  eemm  llạạii  ssốốnngg”” (Rô. 8:11) 

   

 2. Bằng cách không chịu đáp ứng theo tội lỗi nữa (C. 12) 

 

  (1) “chớ để tội lỗi cai trị”: Gr.                    [basileuo ho hamartia] 

 “chớ để tội lỗi làm vua” 

  (2) “trong xác hay chết”: Gr.                  [thnetos humon soma]  

“hay bất động đối với ý muốn của Đức Chúa Trời” 

  (3) “chớ chiều theo tư dục nó”: Gr.                             

[hupakouo autos en ho epithumia]  “ở dưới sự đòi hỏi của tội lỗi” 
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  ““AAnnhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  nnggààyy  ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  

hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh”” (Êph. 4:22) 

 

 3. Nhiên hậu mới có thể làm khí cụ của sự công nghĩa được (C. 13) 

 

  (1) “đồ dùng gian ác”: Gr.              [hoplon adikia]  “khí cụ để làm 

những việc sai trái với ý chỉ của Đức Chúa Trời” 

  (2) “đã chết mà nay trở nên sống”: Gr.               [ek nekros zao]  

“đã ra khỏi vòng kẻ chết” 

  (3) “đồ dùng về sự công bình”: Gr.        oplon            dikaiosune] 

 “khí cụ để làm những việc theo ý chỉ của Đức Chúa Trời” 

 

  ““CChhoo  nnêênn  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  đđưươơnngg  nnggủủ,,  hhããyy  tthhứứcc,,  hhããyy  vvùùnngg  ddậậyy  ttừừ  ttrroonngg  

đđáámm  nnggưườờii  cchhếếtt,,  tthhìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnggưươơii..”” (Êph. 5:14; Sv. 8-14) 

 

 

 

 

 1. Phải giỏi phân biệt giữa sự thôi thúc của tội lỗi và sự kêu gọi của Đức Chúa 

Trời! 

 

  ““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) 

 

 2. Phải giỏi kháng cự đối với sự thôi thúc của tội lỗi! 

 

  ““VVậậyy,,  cchhớớ  đđểể  ttộộii  llỗỗii  ccaaii  ttrrịị  ttrroonngg  xxáácc  hhaayy  cchhếếtt  ccủủaa  aannhh  eemm,,  vvàà  cchhớớ  cchhiiềềuu  tthheeoo  

ttưư  ddụụcc  nnóó”” (Rô. 6:12) 

 

 3. Phải giỏi thực hành đời sống công nghĩa! 

 

  ““CChhớớ  nnộộpp  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ttộộii  llỗỗii,,  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  ggiiaann  áácc,,  nnhhưưnngg  hhããyy  pphhóó  

cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ddưườờnngg  nnhhưư  đđãã  cchhếếtt  mmàà  nnaayy  ttrrởở  nnêênn  

ssốốnngg,,  vvàà  ddâânngg  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  vvềề  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh”” (Rô. 6:13) 

 

 

 

 


