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“18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.  
19 Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối.  

Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào,  

thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.” 

(Rô. 6:18-19) 

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

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi,  

hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn,  

vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” 
 

(1Cô. 15:58) 

Câu Gốc: 
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“Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu;  

bởi anh em chẳng thuộc dưới Luật Pháp, mà thuộc dưới Ân Điển.” 
 

(Rô. 6:14) 
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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) 

“Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi,  
trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.” 

  

(Rô. 6:18) 



6 

6 

  (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 Trời 

    chuẩn thuận”  
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“Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi  
và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi,  

thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả,  
và sự sống đời đời làm cuối cùng.” 

  

(Rô. 6:22) 
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2. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải tận hiến cả đời sống mình cho sự công  

  bình và sự nên thánh (C. 19) 

“Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối.  
Vậy, anh em từng đặt chi thể mình  

làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào,  
thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình  

đặng làm nên thánh cũng thể ấy.”  
 

(Rô. 6:19) 
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  (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”  
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“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác,  
nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,  

dường như đã chết mà nay trở nên sống,  
và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời  

như là đồ dùng về sự công bình.” 
  

(Rô. 6:13) 
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“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do;  
vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”  

 

(Gal. 5:1) 



12 

12 

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. 

“Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi,  
trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.”  

 

(Rô. 6:18) 
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2. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải thường xuyên đánh giá về đời sống tận hiến 

của mình. 

“Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối.  
Vậy, anh em từng đặt chi thể mình  

làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào,  
thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình  

đặng làm nên thánh cũng thể ấy.”  
 

(Rô. 6:19) 
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“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi,  
hãy vững vàng chớ rúng động,  

hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn,  
vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa  

chẳng phải là vô ích đâu.”  
 

(1Cô. 15:58) 
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“18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.  
19 Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối.  

Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào,  

thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.” 
  

(Giu. 1:21) 


