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TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI RAO GIẢNG 
Kinh Thánh: Rô-ma 1:8-17   

PHẦN 2: ỨNG DỤNG NÂNG CAO 

******* 

1. Chuẩn bị  

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con `thấy sự lạ lùng 

trong luật pháp của Chúa.  Xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài.  Và xin Chúa giúp con 

làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho con.  Con cảm ơn 

Chúa Jêsus, Amen! 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh 

3. Suy gẫm:  

Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật 

pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi 

quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm 

được phước trong sự mình vâng lời.  

4. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là gì? 

Tâm tình của Phao-lô đối với sự kêu gọi của Chúa và tấm lòng 

yêu thương, quan tâm đến các thánh đồ tại Rô-ma khi ông ở nơi 

xa cách qua thư tín này. 

a. Bài học này dạy gì về: 

 Đức Chúa Trời? 

 Đấng Phao-lô tạ ơn (8b) Khoảng 30 lần Phao lô đề cập 

trong các thư tín của ông về sự tạ ơn. 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18  Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; 

vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối 

với anh em là như vậy.  (Ê-phê-sô 5:4) 

 Đấng Phao-lô lấy tâm linh mà hầu việc (9a)  

Ga-la-ti 1:15  Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi 

ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui 

lòng 16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền 
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Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với 

thịt và máu. (1 Cô-rinh-tô 15:50) 

 Đấng Phao-lô cầu xin để được bày tỏ ý muốn của Ngài 
(c10)  (Phi-líp 4:6) 

 Cầu xin: 1 Giăng 5:14  Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở 

trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu 

xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 

 Bày tỏ ý muốn Ngài: Hê-bơ-rơ 13:21  nguyền xin Ngài 

bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn 

trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm 

ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về 

Ngài đời đời vô cùng! A-men. 

 Đấng có quyền phép để cứu mọi kẻ tin (c16b)  

Rô-ma 10:13  Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. 

Ê-phê-sô 2:8  Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em 

được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho 

của Đức Chúa Trời. 

 Đấng công bình (c17a) 

Dân-số Ký 14:18  Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy 

ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là 

vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. 

 Đức Chúa Jêsus? 

 Đấng Phao-lô nhờ cậy (c8a) 

 Tin Lành của Con Ngài (c9b) 

Ga-la-ti 1:7  Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ 

làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ.  

(Ga-la-ti 1:8) 

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Lời hứa: 

 Quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin (c16b) 

Giăng 1:12  Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền 

phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin 

danh Ngài. 
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 Trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc (c16c) 

 Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức 

Chúa Trời, không thiên vị ai cả! (c17a) 

 Bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa (c17b)  

Giăng1:16  Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có 

nhận được, và ơn càng thêm ơn. 

Lu-ca 8:18  vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; (Tấn tới  2 Phi-e-rơ 3:18; 

Hiểu thấu hơn  Ê-phê-sô 3:18) 

 Người công bình sẽ sống bởi đức tin (c17c) 

2 Cô-rinh-tô 5:7  Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng 

phải bởi mắt thấy. 

Ga-la-ti 3:11 Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng 

công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì 

người công bình sẽ sống bởi đức tin. 

 Cảnh báo cần để ý: 

 Ma-quỉ là kẻ ngăn trở (c13c) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18  Vì vậy, 

đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh 

em; nhưng quỉ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. 

 Gương tốt:  

i. Của Phao Lô: 

 Trước hết nhờ Đức Chúa Jêsus Christ (c8a):  Không nhờ 

sức riêng  1 Cô-rinh-tô 15:57  Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã 

cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

 Vì anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời (c8b): Biết tạ ơn Chúa 

về người khác 

 Hầu việc Đức Chúa Trời bằng tâm linh (c9a): Không 

bằng xác thịt 

 Giảng Tin Lành về Con Ngài (c9b): Mục tiêu chính của 

Tin-Lành 

 Có Chúa chứng giám trong đời sống cầu nguyện (c9c) 

(Khải-huyền 22:20a). Giê-rê-mi 29:23c  Đức Giê-hô-va phán: 

Ta là Đấng biết, và làm chứng. 
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 Luôn cầu thay cho anh em (c9d).  Đức Chúa Jesus (Hê-bơ-

rơ 7:25, Rô-ma 8:34); Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:26) 

 Luôn luôn xin làm theo ý muốn Đức Chúa Trời (c10a): 

tìm ý Chúa  Giăng 6:38  Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để 

làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến. 

 Lòng mong muốn có dịp đến cùng anh em (c10b): Ông đã 

có kế hoạch trước về việc thăm HT  

 Muốn chia sẻ sự ban cho thiêng liêng để giúp anh em 

đứng vững (c11) 

 Cùng khích lệ đức tin lẫn nhau (c12): Khiêm nhường 

 Muốn cho người ở Hội-thánh Chúa tại Rô-ma biết tấm 

lòng của ông (c13a): Không bị Phao lô quên đi vì họ luôn luôn 

trong lòng của ông! 

 Muốn hái trái (c13b): Những sự tăng trưởng thuộc linh mà 

Chúa đã làm cho những người tin nhận Chúa ở tại Rô-ma cũng 

như các hội thánh khác.  

 Có một gánh nặng trong lòng cho tất cả mọi đối tượng về 

Tin Lành (c14)  Như thiếu nợ 

 Sẵn sàng giảng Tin Lành cho người Rô-ma khi có cơ hội 
(c15) 

 Không hề hổ thẹn về Tin Lành của Đức Chúa Trời (c16a) 

 Biết quyền năng của Tin Lành: Quyền phép Đức Chúa 

Trời  để cứu mọi kẻ tin (c16b) 

Công-vụ 19:20  Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn 

ra, càng ngày càng được thắng. 

Rô-ma 15:19  Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền 

phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời.  Ấy là từ thành Giê-ru-sa-

lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo 

Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. 

 Tin Lành có sự công bình của Đức Chúa Trời (c17a) 

Rô-ma 3:21  Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa 
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Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã 

bày tỏ ra ngoài luật pháp; 22 tức là sự công bình của Đức Chúa 

Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào 

tin, chẳng có phân biệt chi hết, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, 

thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 24 và họ nhờ ân điển 

Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã 

làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

- Đức tin (c17b):  Để tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời 

ban cho chúng ta trong Chúa Jêsus Christ (Hê-bơ-rơ 11:6  Vả, 

không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì 

kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và 

Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Không nghi 

ngờ: Gia-cơ 1:6-7) 

- Đức tin dẫn đến đức tin (c17c):  Đức tin tăng lên 

- Người công bình sẽ sống bởi đức tin (c17d): Phước 

hạnh 

- Sống và làm cho đức tin được trọn vẹn:  Gia-cơ 2:22  

Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc 

làm mà đức tin được trọn vẹn. 23 Vậy được ứng nghiệm lời 

Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể 

là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa 

Trời. 24 Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng 

công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.  25 Đồng 

một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi 

đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được 

xưng công bình sao? 26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin 

không có việc làm cũng chết như vậy.  (Gia-cơ 2:17-21) 

ii. Những con cái Chúa ở tại Rô-ma: Đức tin anh 

em đã đồn khắp cả thế gian (c8c) → Một Hội-thánh đang phấn 

hưng 
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5. Áp dụng:  Vào sự thờ phượng và đời sống hằng ngày với 

Chúa để mọi người thấy đức tin sống động của bạn hầu cho 

nhiều người biết đến Danh Đức Chúa Jêsus và tin nhận Ngài. 

 Cầu nguyện theo sự dạy dỗ:  Con cảm tạ ngợi khen Đức 

Chúa Trời Cha kính yêu của con.  Con cảm ơn Chúa vì đời sống 

tận tụy hầu việc Chúa của Phao-lô và những anh em ở tại Rô-

ma.  Xin Chúa cho con không hề hổ thẹn về Tin Lành Quyền 

phép của Chúa nhưng sẽ rao giảng Danh Ngài bất cứ nơi nào 

Chúa sai con đi.  Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen. 

 Viết ra những điều cần thiết cho bạn và chia sẻ cho 

người khác. 


