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““
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..  
1144

VVìì  ttộộii  

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

tthhuuộộcc  ddưướớii  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn”” (Rô. 6:12-14; Sv. 12-23)  

 

 

 

 

 1. Phải sống thờ phượng bằng đời sống tận hiến vì đã không còn ở dưới sự 

khống chế của tội lỗi nữa (Sv. C. 12) 

  (1) “cai trị”: Gr.          [basileuo]  “nắm toàn quyền như vua” 

  (2) “chiều”: Gr.         [hupakouo]  “vâng theo” 

  (3) “tư dục”: Gr.          [epithumia]  “sự ham muốn” 

““NNhhữữnngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  nnààoo  qquuáá  ssứứcc  llooààii  nnggưườờii..  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn,,  NNggààii  cchhẳẳnngg  hhềề  cchhoo  aannhh  eemm  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  qquuáá  ssứứcc  

mmììnnhh  đđââuu;;  nnhhưưnngg  ttrroonngg  ssựự  ccáámm  ddỗỗ,,  NNggààii  ccũũnngg  mmởở  đđàànngg  cchhoo  rraa  kkhhỏỏii,,  đđểể  aannhh  

eemm  ccóó  tthhểể  cchhịịuu  đđưượợcc”” (1Cô. 10:13)  

 

 2. Phải sống thờ phượng bằng đời sống tận hiến vì đã được dùng như công cụ 

công bình của Đức Chúa Trời (Sv. C. 13) 

  (1) “nộp”: Gr.           [paristemi]  “đứng với”, “chung chạ” 

  (2) “phó”: Gr.           [paristemi]  “dâng mình” 

  (3) “đồ dùng”: Gr.       [hoplon]  “công cụ”, “vũ khí” 

 

ĐỊCH THỦ THUỘC LINH & CHIẾN PHÁP ĐỐI ĐỊCH 

Địch Thủ Chiến Pháp 

(1) Thế Gian (1Gi. 2:15-17) (1) Tránh Xa (1Ti. 6:11; 2Ti. 2:22) 

(2) Xác Thịt  (Rô. 7:18-24) (2) Kiềm Chế (Rô. 6:12-13; 8:13) 

(3) Ma Quỉ (1Phi. 5:8) (3) Chống Cự (1Phi. 5:9) 
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    ““
2200

NNhhưưnngg  aannhh  eemm  hhọọcc  cchhoo  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  tthhìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nnhhưư  vvậậyy,,  
2211

vvìì  

aannhh  eemm  đđãã  nngghhee  đđạạoo  NNggààii,,  vvàà  đđưượợcc  ddạạyy  ddỗỗ  ttrroonngg  NNggààii  ((yy  tthheeoo  llẽẽ  tthhậậtt  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss))  
2222

rrằằnngg  aannhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  nnggààyy  

ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh,,  
2233

mmàà  

pphhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  
2244

vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii,,  ttứứcc  llàà  

nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh  vvàà  ssựự  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt”” (Êph. 4:20-24; Sv. 17-24) 

 

 3. Phải sống thờ phượng bằng đời sống tận hiến vì đã được giải trừ khỏi sự định 

tội của Luật Pháp (Sv. C. 14) 

  (1) “thuộc”: Gr.         [kurieuo]  “làm chúa” 

  (2) “Luật Pháp”: Gr.       [nomos]  “lề luật theo qui định” 

  (3) “Ân Điển”: Gr.       [charis]  “sự chiếu cố theo ân huệ” 

““
1111

VVảả,,  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhaayy  ccứứuu  mmọọii  nnggưườờii,,  đđãã  đđưượợcc  bbààyy  ttỏỏ  rraa  rrồồii..  
1122

ÂÂnn  ấấyy  ddạạyy  cchhúúnngg  ttaa  cchhừừaa  bbỏỏ  ssựự  kkhhôônngg  ttiinn  kkíínnhh  vvàà  ttììnnhh  ddụụcc  tthhếế  ggiiaann,,  pphhảảii  

ssốốnngg  ởở  đđờờii  nnầầyy  tthheeoo  ttiiếếtt  đđộộ,,  ccôônngg  bbììnnhh,,  nnhhâânn  đđứứcc,,  
1133
đđưươơnngg  cchhờờ  đđợợii  ssựự  ttrrôônngg  

ccậậyy  hhạạnnhh  pphhưướớcc  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ssựự  hhiiệệnn  rraa  ccủủaa  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

llớớnn  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  
1144

llàà  ĐĐấấnngg  lliiềềuu  mmììnnhh  vvìì  

cchhúúnngg  ttaa,,  đđểể  cchhuuộộcc  cchhúúnngg  ttaa  kkhhỏỏii  mmọọii  ttộộii  vvàà  llààmm  cchhoo  ssạạcchh,,  đđặặnngg  llấấyy  cchhúúnngg  ttaa  

llààmm  mmộộtt  ddâânn  tthhuuộộcc  rriiêênngg  vvềề  NNggààii,,  llàà  ddâânn  ccóó  llòònngg  ssốốtt  ssắắnngg  vvềề  ccáácc  vviiệệcc  llàànnhh”” 

(Tít 2:11-14; Sv. Ma. 11:28-30) 

 

 

 

 

 1. Phải luôn luôn kháng cự cám dỗ! 

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

ttưư  ddụụcc  nnóó”” (Rô. 6:12) 

 

 2. Phải luôn luôn theo đuổi đời sống mới! 

““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; Sv. 2Cô. 5:17) 

 

 3. Phải luôn luôn tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời!  

““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) 

 

 


