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3311
ĐĐãã  vvậậyy  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  nnóóii  llààmm  ssaaoo??  NNếếuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvùùaa  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttaa,,  tthhìì  

ccòònn  aaii  nngghhịịcchh  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa??  
3322

NNggààii  đđãã  kkhhôônngg  ttiiếếcc  cchhíínnhh  CCoonn  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  vvìì  cchhúúnngg  

ttaa  hhếếtt  tthhảảyy  mmàà  pphhóó  CCoonn  ấấyy  cchhoo,,  tthhìì  NNggààii  hháá  cchhẳẳnngg  ccũũnngg  ssẽẽ  bbaann  mmọọii  ssựự  lluuôônn  vvớớii  CCoonn  

ấấyy  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssaaoo??  
3333

AAii  ssẽẽ  kkiiệệnn  kkẻẻ  llựựaa  cchhọọnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii??  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

llàà  ĐĐấấnngg  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy..  
3344

AAii  ssẽẽ  llêênn  áánn  hhọọ  ưư??  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  cchhếếtt,,  vvàà  ccũũnngg  đđãã  ssốốnngg  llạạii  nnữữaa,,  NNggààii  đđaanngg  nnggựự  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

ccầầuu  nngguuyyệệnn  tthhếế  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa..  
3355

AAii  ssẽẽ  pphhâânn  rrẽẽ  cchhúúnngg  ttaa  kkhhỏỏii  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt??  CCóó  pphhảảii  hhooạạnn  nnạạnn,,  kkhhốốnn  ccùùnngg,,  bbắắtt  bbớớ,,  đđóóii  kkhháátt,,  ttrrầầnn  ttrruuồồnngg,,  nngguuyy  

hhiiểểmm,,  hhaayy  llàà  ggưươơmm  ggiiááoo  cchhăănngg??  
3366

NNhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  VVìì  ccớớ  NNggààii,,  cchhúúnngg  ttôôii  bbịị  ggiiếếtt  

ccảả  nnggààyy;;  HHọọ  ccooii  cchhúúnngg  ttôôii  nnhhưư  cchhiiêênn  đđịịnnhh  đđeemm  đđếếnn  hhàànngg  llààmm  tthhịịtt..  
3377

TTrrááii  llạạii,,  ttrroonngg  

mmọọii  ssựự  đđóó,,  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  ĐĐấấnngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  mmììnnhh  mmàà  tthhắắnngg  hhơơnn  bbộộii  pphhầầnn..  
3388

VVìì  ttôôii  

cchhắắcc  rrằằnngg  bbấấtt  kkỳỳ  ssựự  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg,,  ccáácc  tthhiiêênn  ssứứ,,  ccáácc  kkẻẻ  ccầầmm  qquuyyềềnn,,  vviiệệcc  bbââyy  ggiiờờ,,  

vviiệệcc  hhầầuu  đđếếnn,,  qquuyyềềnn  pphhéépp,,  
3399

bbềề  ccaaoo,,  hhaayy  llàà  bbềề  ssââuu,,  hhooặặcc  mmộộtt  vvậậtt  nnààoo,,  cchhẳẳnngg  ccóó  tthhểể  

pphhâânn  rrẽẽ  cchhúúnngg  ttaa  kkhhỏỏii  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  cchhứứnngg  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 8:31-39)  

 

 

 

 1. Cơ Đốc Nhân chúng ta hết phải chịu thiếu thốn bất cứ sự gì cho đời sống 

thuộc linh vì Đức Chúa Trời đã là của chúng ta (C. 31-32; 2Phi. 1:3-4) 

  (1)  v a giúp    r.      [huper];  ở trên  

  (2)  không tiếc    r.          [pheidomai];  giữ lại  

  (3)  phó    r.            [paradidomi];  trao ban  

 

 2. Cơ Đốc Nhân chúng ta thôi không còn phải chịu đoán phạt vì Đức Chúa Trời 

đã tha thứ chúng ta (C. 33-34; Sv. Rô. 8:1) 

  (1)  k  lựa ch n    r.          [eklektos];  k  được chỉ định  

    Gr.    [ek];  riêng ra  

     r.      [lego];  truyền, định  

  (2)   xưng công bình    r.         [dikaioo];  tuyên bố là vô tội  

  (3)   cầu nguyện thế    r.           [entugchano];  trả thay  (Sv. Hê. 

7:25) 

     r.    [en];  thay cho  

     r.         [tugchano];  thanh toán  
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 3. Cơ Đốc Nhân chúng ta sẽ không bao giờ còn phải chịu chia cách với Đức 

Chúa Trời vì Ngài hằng yêu thương chúng ta (C. 35-39; Gi. 16:33) 

  (1)  yêu thương    r.       [agape];  tình yêu vô điều kiện  (Sv. Rô. 

8:35, 37, 39) 

  (2)  phân rẽ    r.        [chorizo];  làm cho chia cách ra  

  (3)  th ng hơn    r.           [hupernikao];  th ng áp đảo  (Sv. 1Gi. 

4:4) 

     r.      [huper];  trên  

     r.       [nikao];  th ng  

 

 

 

 1. Chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời vĩnh viễn! 

““NNggààii  đđãã  kkhhôônngg  ttiiếếcc  cchhíínnhh  CCoonn  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  hhếếtt  tthhảảyy  mmàà  pphhóó  

CCoonn  ấấyy  cchhoo,,  tthhìì  NNggààii  hháá  cchhẳẳnngg  ccũũnngg  ssẽẽ  bbaann  mmọọii  ssựự  lluuôônn  vvớớii  CCoonn  ấấyy  cchhoo  

cchhúúnngg  ttaa  ssaaoo??”” (Rô. 8:32) 

 

 2.  iá trị của sự chết đền tội thay đối với chúng ta là vĩnh viễn! 

““
3333

AAii  ssẽẽ  kkiiệệnn  kkẻẻ  llựựaa  cchhọọnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii??  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ĐĐấấnngg  xxưưnngg  

ccôônngg  bbììnnhh  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy..  
3344

AAii  ssẽẽ  llêênn  áánn  hhọọ  ưư??  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ĐĐấấnngg  

đđãã  cchhếếtt,,  vvàà  ccũũnngg  đđãã  ssốốnngg  llạạii  nnữữaa,,  NNggààii  đđaanngg  nnggựự  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

ccầầuu  nngguuyyệệnn  tthhếế  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 8:33-34) 

 

 3. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là vĩnh viễn! 

““……  
3388

bbấấtt  kkỳỳ  ssựự  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg,,  ccáácc  tthhiiêênn  ssứứ,,  ccáácc  kkẻẻ  ccầầmm  qquuyyềềnn,,  vviiệệcc  bbââyy  ggiiờờ,,  

vviiệệcc  hhầầuu  đđếếnn,,  qquuyyềềnn  pphhéépp,,  
3399

bbềề  ccaaoo,,  hhaayy  llàà  bbềề  ssââuu,,  hhooặặcc  mmộộtt  vvậậtt  nnààoo,,  cchhẳẳnngg  

ccóó  tthhểể  pphhâânn  rrẽẽ  cchhúúnngg  ttaa  kkhhỏỏii  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  cchhứứnngg  cchhoo  

cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 8:38-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


