
BÀI 6 

HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI 
Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-32 

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:  

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

Đức Chúa Trời muốn cảnh báo cho con người biết hậu quả của 

tội lỗi là sự đoán phạt và sự hư mất đời đời.  Ngài không muốn 

một ai chết mất! nhưng Ngài muốn mọi người ăn năng để được 

cứu, được phước và được ở với Ngài trong cõi đời đời.  

a. Bài học này dạy gì về: 

 Đức Chúa Trời ? 

 Đấng tỏ cơn giận nghịch cùng mọi sự không tin kính 
(c18a)  Rô-ma 2:5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự 

chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự 

phán xét công bình của Đức Chúa Trời.  

 Đấng nghịch cùng những kẻ dùng sự không công bình bắt 

hiếp lẽ thật (c18b): Hê-rốt, Pha-ri-si... 

 Đấng bày tỏ cho mọi người về chính mình Ngài (c19) 

 Đấng bày tỏ sự trọn lành của Ngài mà mắt không thấy được 

(c20a) 

 Đấng bày tỏ quyền phép đời đời bản tánh Ngài (c20b) 

 Đấng bày tỏ Ngài từ buổi sáng thế một cách sờ sờ như mắt 

xem thấy (c20c). Công-vụ 14:16  Trong các đời trước đây, Ngài 

để cho mọi dân theo đường riêng mình, 17 dầu vậy, Ngài cứ 
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làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ 

trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn 

dư dật, và lòng đầy vui mừng.  (1 Giăng 1:1-3)  

 Đấng vinh hiển không hề hư nát (c23a) 

1 Ti-mô-thê 1:17  Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô 

cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, 

tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men. 

 Đấng phó họ vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình 
(c24a).  Ê-sai 34:2  Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi 

nước; cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ; Ngài đã 

giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết.  

 Đấng lẽ thật (c25a)  Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến 

họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật. 

Giê-rê-mi 33:6  Nầy, Ta sẽ ban sức mạnh cho nó, và chữa lành; 

Ta sẽ chữa lành chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự 

bình an và lẽ thật. 

 Đấng tạo dựng (c25b)  Ê-sai 44:24  Đức Giê-hô-va, là Đấng 

Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như 

vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã 

giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng Ta? 

 Đấng đáng ngợi khen đời đời! Amen (c25c) 

1 Sử-ký 16:25  Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, 

Đáng kính sợ hơn các thần. 

 Đấng phó họ cho sự tình dục xấu hổ (c26a) 

 Đấng phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng 

xứng đáng (c28b).  Ê-phê-sô 2:2  đều là những sự anh em xưa 

đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền 

chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con 

bạn nghịch.  (Ê-phê-sô 6:12) 

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

 Lời hứa để tin nhận: 

 Vì điều chi có thể biết về Ngài, Đức Chúa Trời đã trình bày 

và tỏ ra mọi sự về Ngài rồi (c19) 
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 Về sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được (c20a) 

 Về quyền phép đời đời (c20b) 

 Về bản tánh Ngài (c20b) 

 Bày tỏ một cách sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem 

xét công việc Ngài (20c) 

 Mệnh lệnh nào phải vâng theo: 

 Xem xét công việc Ngài (c20d) 

 Lời cảnh báo cần để ý: 

 Đấng tỏ ra cơn giận từ trên trời nghịch cùng mọi sự 
(c18a)  2 Cô-rinh-tô 5:10  Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu 

trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo 

điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.   

 Không tin kính (c18b) 

 Không công bình (c18c) 

 Dùng sự không công bình bắt hiếp lẽ thật (c18d) 

 Không thể chữa mình được (c20) 

 Bị sa vào sự ô-uế theo lòng ham muốn (c24) 

 Phải chịu báo ứng xứng với lầm lỗi của mình (c27c) 

Rô-ma 2:8  còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, 

mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và 

cơn thạnh nộ. 

 Phải lo nhìn biết Chúa để khỏi bị phó cho tội lỗi (c28) 

 Trái mạng linh Chúa là pham tội là đáng chết (c32) 

 Có tội lỗi nào cần phải tránh:  

 Không nhận biết về sự bày tỏ của Đức Chúa Trời (c19) 

 Không xem xét công việc của Ngài (c20) 

 Biết Ngài mà không làm sáng Danh Ngài (c21a) 

 Không tạ ơn Chúa (c21b) 

 Cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không (c21c).  2 Ti-mô-thê 

2:16  Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục; vì những kẻ 

giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, 17 và 

lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật 
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như thế, 18 họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà 

phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. 

 Lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm (c21d) 

 Xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại (c21e) 

1 Ti-mô-thê 4:1  Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong 

đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và 

đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là 

kẻ có lương tâm đã lì.  

 Thờ phượng và hầu việc vật bị hư nát thay vì sự vinh hiển 

Đức Chúa Trời (c23, c25).  Giu-đe 1:4  Vì có mấy kẻ kia lẻn vào 

trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ 

chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối 

Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus 

Christ.  

 Tự làm nhục thân thể mình (c24b) 

 Un đốt tình dục với người đồng giới tính (c26, c27) 

Giu-đe 1:8 Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ 

màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dể quyền phép rất cao và 

nói hỗn các đấng tôn trọng.   

 Không lo nhìn biết Chúa (c28) 

 Đầy dẫy sự không công bình (c29) 

- Độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen 

ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận  dữ; (c29) 

- Hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu 

ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng 

lời cha mẹ; (c30) 

- Dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, 

không có lòng thương xót. (c31) 

  Biết vi phạm mạng lịnh Chúa là đáng chết nhưng không 

vâng phục (c32a). 

  Ưng thuận cho người khác phạm tội như mình (c32b) 

2 Ti-mô-thê 3:1  Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những 

thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe 
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khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không 

tin kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, 

dữ tợn, thù người lành, 4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, 

lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức 

Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền 

phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 

Khải-huyền 22:15  Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà 

dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những 

kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. 

5. Áp dụng: 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ:  Cám ơn Đức Chúa Trời là Đấng 

yêu thương chúng con.  Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu 

chúng con, đã chết để tha thứ tội lỗi cho chúng con, và cũng là 

Đấng thánh khiết và công bình để phán xét tội lỗi của chúng 

con.  Xin Chúa thay đổi đời sống hằng ngày của chúng con để 

không tiếp tục sống trong sự bội nghịch cứng cỏi, chai lì trong 

tội lỗi, nhưng biết vâng lời và bước đi trong sự tin kính Ngài.  

Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi sa vào chước cám dỗ của xác 

thịt tội lỗi, yếu đuối! nhưng sống đắc thắng trong Chúa mỗi 

ngày.  Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen! 

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

khác. 
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