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Cơ Đốc Nhân chúng ta đã được thoát ách nô lệ cho tội lỗi,  

được định cho cuộc tận hiến cho sự công bình của Đức Chúa Trời  

cho nên phận sự của chúng ta là phải tận hiến cả đời sống mình  

cho sự công bình và sự nên thánh. 

 

Kinh Thánh: 

  

““
1188

  VVậậyy,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  bbuuôônngg  tthhaa  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii,,  ttrrởở  nnêênn  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  rrồồii..    
1199

  TTôôii  nnóóii  tthheeoo  ccáácchh  llooààii  nnggưườờii,,  vvìì  xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  yyếếuu  đđuuốốii..    

VVậậyy,,  aannhh  eemm  ttừừnngg  đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ôô  uuếế  ggiiaann  áácc  đđặặnngg  pphhạạmm  ttộộii  áácc  tthhểể  nnààoo,,    

tthhìì  bbââyy  ggiiờờ,,  hhããyy  đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  đđặặnngg  llààmm  nnêênn  tthháánnhh  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..””  

(Rô. 6:18-19; Sv. 6:15-23) 

 

Cuộc tận hiến của Cơ Đốc Nhân chúng ta là vô hạn. 

 

Câu Gốc: 

  

““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,    

hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  cchhớớ  rrúúnngg  đđộộnngg,,  hhããyy  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,    

vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  ccủủaa  aannhh  eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  vvôô  íícchh  đđââuu..””   

(1Cô. 15:58) 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““VVìì  ttộộii  llỗỗii  kkhhôônngg  ccaaii  ttrrịị  ttrrêênn  aannhh  eemm  đđââuu;;  bbởởii  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  tthhuuộộcc  ddưướớii  LLuuậậtt  PPhháápp,,  mmàà  

tthhuuộộcc  ddưướớii  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn..”” (Rô. 6:14) 

 

 1. Cơ Đốc Nhân chúng ta đã được thoát ách nô lệ cho tội lỗi, được định cho cuộc tận 

hiến cho sự công bình của Đức Chúa Trời (C. 18) 

““VVậậyy,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  bbuuôônngg  tthhaa  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii,,  ttrrởở  nnêênn  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  

rrồồii..”” (Rô. 6:18) 

 

  (1) “đã được buông tha”: Gr. ἐλεσθερόω [eleutheroo]  “được giải phóng” 

  (2) “tội lỗi”: Gr. ἁμαρηία [hamartia]  “sự vi phạm đối với thánh ý của Đức Chúa 

Trời” 

  (3) “trở nên tôi mọi”: Gr. δοσλόω [douloo]  “việc mang lấy thân phận của một 

người nô lệ” 

  (4) “sự công bình”: Gr. δικαιοζύνη [dikaiosune]  “tình trạng được Đức Chúa 
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Trời chuẩn thuận” 

 

““NNhhưưnngg  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  đđưượợcc  bbuuôônngg  tthhaa  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  rrồồii,,  tthhìì  aannhh  eemm  đđưượợcc  llấấyy  ssựự  nnêênn  tthháánnhh  llààmm  kkếếtt  qquuảả,,  vvàà  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  llààmm  ccuuốốii  

ccùùnngg..”” (Rô. 6:22) 

 

 2. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải tận hiến cả đời sống mình cho sự công bình và sự nên 

thánh (C. 19) 

““TTôôii  nnóóii  tthheeoo  ccáácchh  llooààii  nnggưườờii,,  vvìì  xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  yyếếuu  đđuuốốii..  VVậậyy,,  aannhh  eemm  ttừừnngg  

đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ôô  uuếế  ggiiaann  áácc  đđặặnngg  pphhạạmm  ttộộii  áácc  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  bbââyy  ggiiờờ,,  hhããyy  

đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  đđặặnngg  llààmm  nnêênn  tthháánnhh  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..”” (Rô. 6:19)  

  

  (1) “đặt”: Gr. παρίζηημι [paristemi]  “chầu chực một bên” 

  (2) “chi thể”: Gr. μέλος [melos]  “các cơ quan của thân” 

  (3) “làm tôi”: Gr. δοῦλος [doulos]  “người nô lệ” 

  (4) “làm nên thánh”: Gr. ἁγιαζμός [hagiasmos]  “hiến tế” 

   

““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) 

   

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  bbuuôônngg  tthhaa  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  đđưượợcc  ttựự  ddoo;;  vvậậyy  hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg,,  cchhớớ  llạạii  đđểể  

mmììnnhh  ddưướớii  áácchh  ttôôii  mmọọii  nnữữaa..”” (Gal. 5:1) 

 

 1.  Cơ Đốc Nhân chúng ta phải thường xuyên tra xét xem có còn ở trong sự ràng buộc 

nào của tội lỗi hay không. 

 

““VVậậyy,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  bbuuôônngg  tthhaa  kkhhỏỏii  ttộộii  llỗỗii,,  ttrrởở  nnêênn  ttôôii  mmọọii  ccủủaa  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  

rrồồii..”” (Rô. 6:18) 

 

 2. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải thường xuyên đánh giá về đời sống tận hiến của mình.  

 

““TTôôii  nnóóii  tthheeoo  ccáácchh  llooààii  nnggưườờii,,  vvìì  xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  yyếếuu  đđuuốốii..  VVậậyy,,  aannhh  eemm  ttừừnngg  

đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ôô  uuếế  ggiiaann  áácc  đđặặnngg  pphhạạmm  ttộộii  áácc  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  bbââyy  ggiiờờ,,  hhããyy  

đđặặtt  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ttôôii  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  đđặặnngg  llààmm  nnêênn  tthháánnhh  ccũũnngg  tthhểể  ấấyy..”” (Rô. 6:19) 

 

““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  cchhớớ  rrúúnngg  đđộộnngg,,  hhããyy  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  

CChhúúaa  ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,  vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  ccủủaa  aannhh  eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  

vvôô  íícchh  đđââuu..”” (1Cô. 15:58) 


