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Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra với 

tôi 1 Cô-rinh-tô đoạn 6. Hôm nay chúng ta sẽ đào sâu vào phân đoạn này về 

hình ảnh thân thể của môn đồ. Cám dỗ lớn nhất chúng ta phải đối mặt hôm 

nay là nhìn vào phân đoạn này và nghĩ rằng nó dành cho người khác chứ 

không phải dành cho mình. Cho nên hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta bắt 

đầu suy gẫm về thân thể của môn đồ. Chúng ta đang tìm cách dạy cho con 

trai mình phân biệt các bộ phận trên cơ thể. Làm sao nó biết được đâu là lỗ 

tai? Ca-lép, tai của con đâu? Mắt của con? Mũi của con? Miệng, tay, chân 

của con? Tại sao chúng ta lại có mũi? Tại sao chúng ta lại có tai? Tại sao 

chúng ta lại có tay chân? Ý tôi là hãy thực sự suy nghĩ về điều đó. Hãy cùng 

đào sâu với tôi trong vài giây. Tại sao chúng ta lại có những bộ phận cơ thể 

mà chúng ta đang có? Triết lý phổ biến trong thời đại này cho rằng chúng ta 

đơn giản chỉ là những sản phẩm của ADN. Đó là cách chúng ta được tạo 

nên. Mỗi người chúng ta được ban cho một thân thể và chúng ta thích làm gì 

với thân thể đó thì làm. Đó là cách nghĩ của thời đại này. Chúng ta có thể 

làm gì mình thích nhất. Hãy nhìn vào những vấn đề nóng bỏng nhất trong 

văn hóa của chúng ta, xã hội của chúng ta, rất nhiều trong số đó xoay quanh 

kiểu triết lý như vậy. Khi lắng nghe những cuộc thảo luận về hôn nhân, quan 

hệ đồng tính… Quý vị nhìn vào những vấn đề như tự do ngôn luận và văn 
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hóa phẩm đồi trụy. Quý vị nhìn vào những vấn đề ngoài kia – rất nhiều trong 

số chúng liên quan đến thân thể và bị dẫn dắt bởi triết lý dạy rằng chúng ta 

có một thân thể và chúng ta thích làm gì với nó thì làm. Triết lý này cũng 

sống động và phổ biến ngay trong hội thánh. Và câu tôi muốn hỏi hôm nay 

là nếu triết lý đó sai thì sao? 

 

Trước tiên, nếu thân thể chúng ta không phải chỉ là những sản phẩm của 

ADN mà chính chúng ta là như vậy, thì sao? Và có thể sâu xa hơn, nếu thân 

thể không phải thuộc riêng về chúng ta để ai muốn làm với nó bất kỳ điều gì 

mình thích thì sao? Nếu thân thể đó không hề thuộc về chúng ta thì sao? Bây 

giờ chúng ta đang đi sâu vào một suy nghĩ đi ngược lại quan điểm văn hóa 

ngày nay. Ý tưởng cho rằng thân thể của tôi thậm chí chẳng thuộc sở hữu 

của tôi. Điều này dẫn chúng ta vào tận cùng của lẽ thật nền tảng trong tâm 

điểm của 1 Cô-rinh-tô 6 mà tôi muốn quý vị làm rõ ngay từ đầu. 

 

Là một người đi theo Chúa Giê-xu Christ, thân thể của quý vị không thuộc 

sở hữu của quý vị. Điều này có vẻ kỳ cục, bất thường trong văn hóa của 

chúng ta. Thân thể không thuộc sở hữu của chúng ta. Tôi nghĩ điều này có 

thể dấy lên một sự tranh cãi rằng, dù không phải là một người đi theo Chúa 

Giê-xu Christ, thân thể của quý vị cũng không thuộc sở hữu của quý vị. 

Chúng ta sẽ đi sâu vào hình ảnh này. Là một người đi theo Chúa Giê-xu 

Christ, thân thể quý vị không thuộc sở hữu của quý vị. Và điều tôi muốn 

chúng ta bắt đầu nghĩ đến hôm nay là thể nào Đấng Christ làm một điều đi 

ngược lại quan điểm văn hóa ngày nay khi hoàn toàn thay đổi thân thể của 

chúng ta. Chúng ta là những người đi theo Đấng Christ có Đức Thánh Linh 

ở trong lòng. Đấng Christ ở trong chúng ta. Chúng ta đã nhận biết điều này. 

Điều đó ảnh hưởng lên cách chúng ta suy nghĩ. Điều đó ảnh hưởng lên cách 
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chúng ta cảm nhận, điều chúng ta ước mong, như đã học tuần trước. Điều đó 

ảnh hưởng lên thân thể chúng ta. Tâm trí, cảm xúc, và thân thể. Đấng Christ 

muốn biến đổi thân thể của chúng ta. Và thực sự, điều chúng ta thấy trong 

Tân Ước là thân thể chúng ta là một phần rất quan trọng – là cốt lõi của đời 

sống thuộc linh. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ với nhiều người trong chúng ta. 

Chúng ta không quen nghĩ đến thân thể theo ý nghĩa thuộc linh. Đây là một 

trong những khía cạnh mà theo đó chúng ta có xu hướng đặt đức tin vào 

phần thuộc linh ở đây, còn phần thuộc thể thì ở kia, nói chung là riêng biệt 

với nhau. Nhưng khi đọc Tân Ước tôi tin rằng có nhiều lần Đấng Christ 

không hề có ý nói phần thuộc linh không ảnh hưởng gì lên phần thuộc thể. 

Tôi nghĩ một trong những lý do chúng ta tách biệt hai phần này và không nói 

nhiều về ý nghĩa của việc có Đấng Christ trong thân thể, Đấng Christ đầy 

dẫy thân thể, và Đấng Christ sử dụng thân thể - chúng ta không nói nhiều về 

những việc đó bởi vì nhiều lần chúng ta thấy thân thể là một rào cản đối với 

sự tăng trưởng thuộc linh, nhiều lúc là rào cản chính đối với sự tăng trưởng 

thuộc linh. Khi nghĩ về thân thể, chúng ta biết chúng ta đều có những thiên 

hướng sẵn có bên trong khiến chúng ta làm việc này việc kia. Chúng ta làm 

những việc mà mình biết không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta 

nhìn và lắng nghe những sự việc không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. 

Chúng ta có những ham muốn trong con người mình, trong thân thể mình, 

nếu chúng ta thật sự chân thành, chúng ta biết mình không làm vinh hiển 

Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn vào sự vật. Chúng ta lắng nghe những điều 

mình biết không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta chạm vào, cảm 

nhận, dự phần vào những điều mà chúng ta biết không làm vinh hiển Đức 

Chúa Trời. Cho nên chúng ta nghĩ đến thân thể như một hình ảnh về điều ác. 

Và chẳng ích lợi gì khi chúng ta mở  Rô-ma 7 ra và thấy ông Phao-lô tâm 

thần nói rằng: Tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình 



Sống Trong Đấng Christ 

 

 4 

muốn, nhưng làm điều mình ghét. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, 

nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. 

Phao-lô nói: nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, 

nhưng không có quyền làm trọn; Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy 

chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Đến phần 

cuối ông nói: Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời 

làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao 

chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, 

tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi 

thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, 

là Chúa chúng ta! Rõ ràng, Đấng Christ đến không chỉ để cứu tâm trí chúng 

ta, cứu cảm xúc của chúng ta, nhưng Ngài cũng đến để cứu thân thể của 

chúng ta nữa, và theo đúng nghĩ đen biến đổi thân thể của chúng ta. Vậy làm 

sao để chúng ta làm vinh hiển Đấng Christ bằng những điều chúng ta làm 

với thân thể mình? Làm sao để chúng ta làm vinh hiển Đấng Christ qua cách 

chúng ta ăn mặc, đi lại, chăm sóc thân thể, hay sử dụng thân thể mình? Đó là 

điều tôi muốn quý vị đi sâu vào. Ở đây trong 1 Cô-rinh-tô, rất quan trọng để 

nhận biết rằng đây là những người cũng tách biệt hai phần này. Họ thấy đức 

tin trong phần thuộc linh ở đây, và họ nghĩ nó chẳng hề liên quan gì đến 

những việc chúng ta làm với thân thể mình. Họ sống ở thành phố Cô-rinh-tô, 

một thành phố nổi tiếng về sự băng hoại đạo đức, đặc biệt là tình dục phóng 

đãng. Ở ngay giữa thành Cô-rinh-tô, có một đền thờ thần Aphrodite, nữ thần 

sắc đẹp và ái tình. Ở đó cũng có cả nghìn điếm đĩ đền thờ mà người ta 

thường lui tới. Thậm chí cả những người trong hội thánh cũng hay lui tới. 

Họ xem điều này thuộc về phần thuộc thể, còn phần thuộc linh ở nơi khác, 

và không kết nối hai phần này lại với nhau. Vì vậy Phao-lô đã nói đến điều 

này trong đoạn Kinh Thánh này, đặc biệt là về tội lỗi về tình dục mà chúng 
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ta sẽ đi sâu vào thảo luận, nhưng thật ra nó gắn với thân thể thành một khối. 

Đây là một trong những phân đoạn quan trọng nhất, một phân đoạn thần học 

quan trọng trong cả Tân Ước về thể nào Đấng Christ biến đổi thân thể chúng 

ta. Vậy hãy cùng đi vào điều Phao-lô nói với họ và rồi suy gẫm xem điều 

này có ý nghĩa gì với chúng ta.  

 

Câu 12 của 1 Cô-rinh-tô đoạn 6: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng 

phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì 

bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy 

hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, 

bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể; và Đức Chúa Trời là Đấng đã 

khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống 

lại nữa. 

Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? 

Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể 

của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Anh em há chẳng biết 

người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có 

chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì 

trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc 

dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông 

mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
 
Anh em há 

chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự 

trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh 

em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
 
Vì chưng anh em đã được 

chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức 

Chúa Trời.” 
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Điều tôi muốn quý vị nhìn thấy ở đây, đang khi chúng ta bị vây quanh bởi 

một nền văn hóa lấp đầy tâm trí mình, nói với chúng ta hết lần này đến lần 

khác rằng, hãy cứ làm điều gì quý vị thích để làm thỏa mãn thân thể. Chúng 

ta cần đổ đầy tâm trí mình bằng những lẽ thật về thân thể. Không phải về 

việc làm thế nào để làm vui vẻ thân thể, nhưng về việc làm thế nào để làm 

đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy tôi muốn quý vị nhìn thấy những lẽ thật 

này chính là nền tảng cho đức tin của chúng ta, ảnh hưởng lên cách chúng ta 

sống với thân thể mình. Thân thể chúng ta thuộc về Đấng Christ nghĩa là 

sao? 

 

Trước hết, như vậy nghĩa là thân thể quý vị được dựng nên bởi Đức Chúa 

Trời. Thân thể quý vị được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Đây là điểm then 

chốt trong hình ảnh này, trong câu 13, chúng ta sẽ quay lại câu 12 sau một 

phút thôi, ở đây Phao-lô sử dụng một cụm từ vốn rất phổ biến giữa vòng 

những người Cô-rinh-tô này, đặc biệt là các Cơ đốc nhân tại Cô-rinh-tô. “Đồ 

ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn.” Nói cách khác, ý câu này là: “Bụng tôi được tạo 

nên là để ăn uống, và đồ ăn được làm ra là để dành cho bụng.” Khi tự động 

ghép chúng lại với nhau thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngụ ý ở đây là cách 

họ nhìn nhận về tình dục. Đó là, thân thể tôi được dựng nên cho tình dục, và 

tình dục tồn tại vì cớ thân thể, và chúng đi đôi với nhau. Đó là cách họ nghĩ. 

Phao-lô nói ngược lại, thân thể không được dựng nên vì tình dục phóng 

đãng, mà đây mới là cụm từ chìa khóa: “Bèn là vì Chúa.” Thân thể “là vì 

Chúa, và Chúa vì thân thể.” Quý vị có thể gạch dưới câu đó. Đó là cụm từ 

chìa khóa. Thân thể “là vì Chúa, và Chúa vì thân thể.” Có hai hình ảnh ở 

đây. 
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Lẽ thật đầu tiên khá có sức nặng – thân thể của chúng ta là vì Chúa, nhưng 

điều thực sự thú vị là vế thứ nhì của câu này – Chúa vì thân thể. Điều này có 

nghĩa gì? Chính tại điểm này, ít nhất trong tâm trí chúng ta, chúng ta sẽ 

không mở ra đó hôm nay, nhưng sẽ quay ngược lại địa chỉ chúng ta đã xem 

trong vòng một vài tuần gần đây, nơi tất cả những hình ảnh này bắt đầu, 

trong Sáng Thế Ký 1 và 2. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta trong Sáng 

Thế Ký đoạn 1. Sáng Thế Ký đoạn 2 nói về việc Đức Chúa Trời ban cho 

chúng ta thân thể và giao cho chúng ta trách nhiệm để dùng thân thể đó hoàn 

tất. Và hình ảnh trong đó là Đức Chúa Trời thấy điều Ngài đã tạo dựng trong 

con người. Ngài nói điều đó là thế nào? Ngài không nói điều đó là tốt lành. 

Ngài nói điều đó là rất tốt lành. Mọi điều khác trên thế giới là tốt lành. Thân 

thể của chúng ta – Ngài phán khi đã tạo dựng con người là rất tốt lành. Đức 

Chúa Trời hoạch định thân thể là tốt lành. Ngài tạo dựng thân thể là tốt lành. 

Đức Chúa Trời rõ ràng đã thiết kế nên thân thể cho một mục đích. Cũng 

giống như khi chúng ta nói về cảm xúc và những ước muốn trong tuần trước, 

Ngài đã thiết kế thân thể để chúng ta hướng về Ngài trong mọi điều chúng ta 

cần cho thân thể. Về những sự chu cấp cho thân thể của chúng ta. Ngài đã 

tạo dựng chúng ta theo cách đó. Vấn đề là như thế này, tôi xin nhắc nhở quý 

vị, quý vị không thấy mình liên quan nhiều đến cách mình đã được tạo dựng. 

Quý vị không liên quan nhiều đến sự phát triển của thân thể. Khi bước vào 

đời, quý vị không biết phải làm gì với thân thể mình, làm sao để chăm sóc 

thân thể mình. Và rồi sẽ có một ngày trong tương lai khi quý vị sẽ lại không 

biết phải làm gì với thân thể, và phải chăm sóc thân thể mình như thế nào. 

Đây là hình ảnh chúng ta có. Hãy thừa nhận điều đó. Thực sự là chẳng có gì 

quan trọng khi điều đó tác động đến thân thể vốn thật sự tùy thuộc vào 

chúng ta. Chúng ta được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Bởi thiết kế của Ngài. 

Với thân thể chúng ta có. Điều này rất nền tảng bởi vì điểm thứ nhì mà tôi 
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muốn quý vị suy gẫm là rất then chốt. Chúng ta được tạo dựng bởi Đức 

Chúa Trời, và điều đó nghĩa là thân thể chúng ta là vô giá với Ngài. Vô giá 

với Ngài. Ngài đã tạo dựng chúng ta. Chúng ta đã được dựng nên cách đáng 

sợ lạ lùng, đúng không nào? Thi Thiên 139 Ngài đã dệt nên chúng ta từ 

trong lòng mẹ. Ngài dựng nên chính chúng ta và thân thể chúng ta là vô giá 

với Ngài. Điều này cũng rất then chốt trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 bởi vì 

những người này nghĩ rằng, như tôi đã đề cập trước đây, họ nghĩ rằng họ đã 

đặt đức tin ở đây bên phần thuộc linh, còn về phần thuộc thể chắc Đức Chúa 

Trời không thực sự quan tâm đâu. Và dù có gì xảy ra đi nữa, thì Ngài cũng 

sẽ dửng dưng về những điều tôi làm với thân thể mình. Điều Ngài quan tâm 

là linh hồn tôi – mối quan hệ của tôi với Đấng Christ. Và những người đó 

cần một sự chỉnh đốn ở đây. Họ cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất quan 

tâm đến thân thể họ. Và Đức Chúa Trời rất quan tâm đến những gì chúng ta 

làm trong phần thuộc thể. Đó là hình ảnh chúng ta có ở đây. Thân thể chúng 

ta là vô giá với Ngài. Và hình ảnh này trong 1 Cô-rinh-tô 6 là một xu hướng 

nguy hiểm với cả chúng ta ngày nay. Nghĩ rằng mình có thể tăng trưởng về 

phần thuộc linh mà vẫn có thể làm những điều về phần thuộc thể mà không 

hề liên quan. Ngay khi bước vào con đường này, chúng ta đã ở trên con 

đường tinh vi dẫn đến sự chia ngăn trong đời sống, nơi chúng ta vẫn tiếp tục 

trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời bên này, nhưng cũng đồng thời nuông 

chiều cho phần thuộc thể bên kia và nghĩ rằng cái này sẽ xưng công bình cho 

cả cái kia. Đây là một con đường nguy hiểm, nhưng nhiều người trong 

chúng ta đang bước đi trên đó rồi. Chúng ta, với bản tính tội lỗi của mình, có 

thể tự thuyết phục mình rằng mọi thứ đều tốt đẹp trong mối quan hệ với Đức 

Chúa Trời, với đời sống mình, và với mục vụ của mình bên này. Trong khi ở 

bên kia chúng ta lại buông thân thể mình vào những điều không làm vinh 

hiển danh Đức Chúa Trời. Quý vị không thể phân biệt được hai điều đó. 
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Chúng đi chung với nhau. Đức Chúa Trời rất quan tâm đến thân thể quý vị. 

Và đây là vẻ đẹp của 1 Cô-rinh-tô đoạn 6. Thân thể quý vị là quý báu đối với 

Đức Chúa Trời; vì vậy hãy tôn cao Đức Chúa Trời bằng thân thể mình. Thân 

thể quý vị là quý báu đối với Đức Chúa Trời, một kho báu giá trị. 

 

Không chỉ thân thể chúng ta là vô giá với Ngài, mà Ngài còn có một sự đầu 

từ đời đời vào thân thể của chúng ta. Hãy lắng nghe câu 14: “Đức Chúa 

Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình 

khiến chúng ta sống lại nữa.” Trong hình ảnh này những người Cô-rinh-tô 

này nghĩ: “Linh hồn tôi ổn là được rồi. Đâu liên quan gì đến thân thể tôi.” 

Đức Chúa Trời phán: “Nhưng có liên quan đến thân thể của Chúa Giê-xu.” 

Ngài không chỉ có linh hồn sống lại từ cõi chết. Cả thân thể Ngài cũng sống 

lại. Đây là điểm chính yếu. Hãy xem 1 Cô-rinh-tô 15 với tôi. Hãy xem 1 Cô-

rinh-tô 15 ở phần cuối. Chúng ta sẽ đọc câu 51 sau vài giây. Trong khi quý 

vị đang lật đến đó, hãy hình dung ra hình ảnh ở đây. Một dân chỉ quan tâm 

đến tình trạng của linh hồn, linh hồn mình sẽ đi về đâu, nhưng không hề 

quan tâm đến tình trạng của thân thể. Điều gì sẽ xảy ra với thân thể họ, quý 

vị phân biệt được hai điều này không? Quý vị có nghĩ ngày nay chúng ta 

cũng đã rơi vào chiếc bẫy này không? Quý vị có nghĩ rằng chúng ta có thể 

tạo nên một Cơ đốc giáo trong đó linh hồn thì được bảo đảm về sự sống đời 

đời trong thiên đàng nhưng thân thể thì vẫn có thể hưởng thụ tất cả những 

vui thú của thế gian không? Quý vị có nghĩ rằng chúng ta có thể sống trong 

thân thể ở đây và cho rằng mọi thứ đều ổn bởi vì linh hồn chúng ta đã được 

tha thứ và được vào thiên đàng, còn ở đây chúng ta có thể sống sao cũng 

được? Đây là một kiểu Cơ đốc giáo khá phổ biến trong hội thánh ngày nay, 

và là một kiểu Cơ đốc giáo kinh khủng, không theo Kinh Thánh. Họ cho 

rằng mình có thể làm gì với thân thể cũng được vì linh hồn họ đã được bảo 
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đảm vào thiên đàng. Phao-lô nói trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15. Ông nói về sự 

sống lại của thân thể. Ông nói về thể nào Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi 

chết. Rồi ông nói rằng nếu Chúa Giê-xu không sống lại từ cõi chết, thì thật 

đáng thương cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Phao-lô thực sự nói giữa đoạn 

Kinh Thánh này, rằng tôi chết mỗi ngày. Tôi phó sự sống mình, phó thân thể 

chịu đánh đập, hành hạ, chịu điều này điều kia. Những điều đó đang xảy ra 

cho tôi. Nếu tôi chịu tất cả những điều đó mà lại không có một thân thể phục 

sinh trong tương lai thì tôi đã sai lầm và đáng thương hơn hết. Nhưng ông 

nói sự thật không phải như vậy. Đức Chúa Trời không chỉ đến để làm sống 

lại, cứu rỗi linh hồn. Mà Ngài còn đến để cứu lấy thân thể. Hãy xem câu 51. 

1 Cô-rinh-tô 15:51 – “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta 

không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong 

nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được 

không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy 

phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự 

không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư 

nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm 

lời Kinh thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự 

chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?
 
Cái 

nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.
 
Nhưng, tạ ơn Đức 

Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng 

ta.” Đây chẳng phải là một phân đoạn thật tuyệt vời sao? Sự chết không còn 

đắc thắng nữa. Tội lỗi trong thân thể chúng ta không còn nọc độc nữa bởi vì 

những gì hay hư nát khi sống lại sẽ là không hay hư nát. 

 

Hình ảnh ở đây, trong 1 Cô-rinh-tô 6:14, 1 Cô-rinh-tô đoạn 15, là lẽ thật Đức 

Chúa Trời bởi quyền năng Ngài đã gọi Chúa Giê-xu Christ sống lại từ kẻ 
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chết, và chính quyền năng đó cũng sẽ làm thân thể chúng ta sống lại. Và 

chúng ta sẽ được cai trị với Ngài, cùng cai trị với Ngài trong thân thể. Đó là 

hình ảnh ở đây. Bây giờ chúng ta không có đủ thời gian để thảo luận về 1 

Cô-rinh-tô 15. Thân thể phục sinh của tôi sẽ trông như thế nào? Có khác gì 

không? Hay giống hệt như hiện giờ? Chúng ta sẽ không đi sâu vào điều đó, 

nhưng về điểm này, hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời có một sự đầu tư đời 

đời vào thân thể quý vị. Hãy suy gẫm về điều này. Thân thể của quý vị được 

nắn nên bởi bàn tay của Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ. Với 

mục đích là, Ngài đầu tư đời đời vào thân thể chúng ta, chúng ta được hoạch 

định để đồng cai trị với Đấng Christ. Vậy tại sao chúng ta còn chưa muốn 

dâng thân thể mình, ngay tại đây, ngay lúc này, cho Chúa? Thân thể vì Chúa 

và Chúa vì thân thể. Đó là hình ảnh ở đây. Thân thể chúng ta đã được tạo 

dựng bởi Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn ngưng lại ở đây một chút bởi vì 

chúng ta sắp bước vào hình ảnh về tội tình dục và tội lỗi liên quan đến thân 

thể trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 6. Chúng ta sắp nhìn thấy mức độ nghiêm trọng 

của tội lỗi đó. Trước khi đến đó, tôi chỉ muốn ngưng lại và nói điều này. Tôi 

nhận thức sâu sắc rằng có những người trong vòng chúng ta hôm nay đã 

từng làm ô danh Đức Chúa Trời cách tệ hại bằng thân thể mình trong quá 

khứ. “Quá khứ” ở đây có nghĩa là nhiều năm về trước, nhưng “quá khứ” 

cũng có thể là chỉ mới vài ngày hay vài giờ trước đây thôi. Quý vị thấy mình 

buông lung theo những điều không tôn cao danh Đức Chúa Trời bằng thân 

thể mình. Chúng ta sắp sửa nhìn thấy sức nặng của điều này, như nó vốn có. 

Và tôi biết cũng có nhiều người đã bị người khác làm ô uế thân thể mình. 

Tôi chỉ muốn nhắc nhở quý vị trước khi chúng ta đi tiếp, tôi muốn nhắc nhở 

quý vị rằng dù cho quý vị đã làm điều gì khiến ô danh Đức Chúa Trời với 

thân thể mình, hay dù điều gì đã xảy ra với thân thể quý vị khiến bị ô uế, thì 

quý vị vẫn có một Đức Chúa Trời nói rằng thân thể của quý vị là quý giá với 
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Ngài. Và Ngài có một sự đầu từ đời đời trong thân thể quý vị. Dù cho ma 

quỷ có khiến quý vị cảm thấy mình dơ bẩn như thế nào, tôi muốn quý vị biết 

rằng khi quý vị nhận biết thân thể mình thuộc về Đấng Christ, dù cho kẻ 

kiện cáo có khiến quý vị cảm thấy mình dơ bẩn như thế nào, rồi sẽ đến một 

ngày Ngài sẽ khiến thân thể quý vị sống lại không tì vết. 

 

Tương tự như vậy, tôi biết có rất nhiều người trong gia đình đức tin chúng ta 

ở đây bị ma quỷ lừa dối rằng: “Mọi hy vọng cho thân thể ngươi đã tiêu tan 

rồi,” vì cớ bệnh ung thư hay một căn bệnh, một sự tổn thương nào đó. Và 

trong trường hợp đó, tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng Đức Chúa Trời đã hứa 

rằng thân thể quý vị là quý báu đối với Ngài, và Ngài sẽ khiến thân thể đó 

sống lại trọn vẹn một ngày kia. Thật trọn vẹn. Thân thể quý vị được tạo 

dựng bởi Đức Chúa Trời. Nó quý báu đối với Đức Chúa Trời. Có một sự đầu 

tư đời đời trong thân thể quý vị, vì vậy hãy tôn cao Đức Chúa Trời với thân 

thể đó. Đó chính là gốc rễ của điều này. Thân thể của quý vị vì Đức Chúa 

Trời và Đức Chúa Trời vì thân thể của quý vị. Bây giờ, dựa trên điều đó 

chúng ta sẽ đi tiếp đến lẽ thật thứ nhì. Và đây là lý do tại sao tôi có thể nói 

những điều tôi vừa nói với lòng tin chắc chắn. Bởi vì thân thể quý vị không 

chỉ được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, mà thân thể của quý vị còn được 

chuộc mua bởi Đấng Christ. Thân thể của quý vị đã được chuộc mua bởi 

Đấng Christ. Hãy quay lại 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 và ông nói nguyên văn như 

thế này: “Anh em chẳng phải thuộc về chính mình.” Câu 20: “Anh em đã 

được chuộc bằng giá cao rồi.” Đấng Christ đã chuộc quý vị bằng một giá. 

Rồi ông nói tiếp “Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của 

Đấng Christ sao?” Đây là một hình ảnh tuyệt vời. Thân thể chúng ta là chi 

thể của chính Đấng Christ. Nào, hãy cùng nhau khám phá hình ảnh này. 

Đấng Christ đã hiệp nhất chúng ta với Ngài. Đó hình ảnh ở đây trong 1 Cô-
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rinh-tô đoạn 6, câu 15. Đấng Christ, Ngài đã hiệp nhất mỗi chúng ta trong 

thân thể nầy khi chúng ta tin cậy Đấng Christ, Ngài đã hiệp nhất chúng ta 

với chính Ngài. Bây giờ, điều này đưa chúng ta quay trở lại với chính bản 

thể tinh ròng của Đấng Christ. Toàn bộ bức tranh về Cơ đốc giáo xoay 

quanh sự nhập thể, tức là gì? Đức Chúa Trời ở trong gì? Đức Chúa Trời ở 

trong xác thịt. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong xác thịt. Đức Chúa 

Trời ở trong thân xác con người. Như vậy, đây là hình ảnh về thể nào Đấng 

Christ hiệp nhất chúng ta với chính Ngài.  

 

Trước tiên, Đấng Christ mang lấy một thân thể như chúng ta. Ngài mang lấy 

thân thể như chúng ta. Ngài mang lấy chiếc áo thân xác con người như 

chúng ta. Ngài bày tỏ chính Đức Chúa Trời trong thân thể. Đó thật là một 

hình ảnh tuyệt vời về sự nhập thể, một hình ảnh khó tin về sự thật thân thể 

chúng ta được hoạch định cho điều tốt lành và được coi trọng bởi Đức Chúa 

Trời. Đó là cách Đức Chúa Trời đến với chúng ta, trong một thân xác. Như 

vậy, Đấng Christ đã mang lấy một thân thể như chúng ta.  

 

Thứ nhì, Đấng Christ ban thân thể Ngài cho chúng ta. Cho chúng ta. Quý vị 

đã được chuộc bởi một giá. Không hề có tội lỗi trong thân thể Ngài. Không 

hề. Không có tội lỗi trong thân thể Ngài. Không một lần nào có một chi thể 

nào trong thân thể Ngài buông theo bất kỳ điều gì làm ô danh Đức Chúa 

Trời, Cha Ngài. Không một điều nào. Không có tội lỗi trong thân thể Ngài, 

nhưng Ngài vẫn mang lấy trên thân thể mình gánh nặng tội lỗi của tất cả 

chúng ta trên thập tự giá. Chính vì vậy mà 1 Phi-e-rơ 1:18-19 nhắc nhở dân 

sự Đức Chúa Trời, đừng quên, anh em không được chuộc bởi những điều 

hay hư nát, như vàng hay bạc. Nhưng anh em đã được chuộc, đã được mua 

bởi huyết báu của Chúa Giê-xu Christ. Đó là hình ảnh thân thể Ngài mang 
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lấy gánh nặng tội lỗi từ thân thể chúng ta trên chính Ngài. Ngài đã ban thân 

thể Ngài cho chúng ta.  

 

Như vậy, Đấng Christ đã mang lấy một thân thể như chúng ta. Ngài đã ban 

thân thể Ngài cho chúng ta. Rồi, chúng ta vừa thấy trong 1 Cô-rinh-tô 15, 

Ngài sống lại từ phần mộ, Ngài thăng thiên, và hiện nay Đấng Christ bày tỏ 

thân thể Ngài qua chúng ta. Đây là điểm chính của 1 Cô-rinh-tô 6:15. Đấng 

Christ hiện nay bày tỏ thân thể Ngài qua chúng ta. Đấng Christ bày tỏ thân 

thể Ngài qua chúng ta. Hiện giờ chúng ta không nhìn thấy Đấng Christ bằng 

xương bằng thịt. Thay vào đó  chúng ta nhìn thấy tay Ngài, chân Ngài, mắt 

Ngài, tai Ngài, nụ cười của Ngài trong tấm lòng của dân sự Ngài. Đây là 

hình ảnh Đấng Christ sống trong quý vị. Đấng Christ sống trong lòng ảnh 

hưởng lên thân thể chúng ta. Đấng Christ đang bày tỏ thân thể Ngài qua 

chúng ta. Đó là ý Ngài muốn nói. Thân thể quý vị được hiệp nhất theo nghĩa 

đen như một chi thể của Đấng Christ. Đấng Christ sống trong thân thể quý 

vị. Và dựa trên điều đó ông nói: “Vậy thì mình có nên lấy chi thể của 

Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng?” Lấy thân thể của 

Chúa Giê-xu Christ và hiệp nhất với một điều gì đó như điếm đĩ. Ông nói 

không, không bao giờ. Điều này là không thể nghĩ đến được – rằng quý vị sẽ 

không bao giờ đặt đời sống mình, đặt thân thể mình vào một mối quan hệ 

với một người nào đó không nằm trong thiết kế của Đức Chúa Trời cho thân 

thể quý vị. Quý vị đang hiệp nhất chính bản tính, chính thân vị của Chúa 

Giê-xu Christ, quý vị đang  đặt Đấng Christ vào trong tội lỗi mình. Ông nói 

quý vị không bao giờ được làm điều đó. Lẽ thật này rất lớn lao. Chúng ta cần 

phải nhìn nhận cách toàn diện lại ý nghĩa của việc Đấng Christ sống trong 

thân thể chúng ta, và chúng ta sẽ nhận thấy bản chất tàn phá của tội lỗi là 

như thế nào. Trong nền văn hóa đang vây quanh chúng ta, vây quanh từng 
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ngày một bằng những cám dỗ về tình dục, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta 

đang sống với thân thể của Chúa Giê-xu Christ. Và thân thể đó phải được 

gìn giữ bằng mọi giá. Quý vị sẽ hiệp nhất Đấng Christ với chính điều mà 

Phao-lô nói Ngài đã chết để giải cứu quý vị ra khỏi đó sao? Ngài đã chết để 

giải phóng quý vị ra khỏi những điều đó. Giải phóng nghĩa là sao? Ở đây 

chúng ta sẽ thực sự đi sâu vào phần Phao-lô, ngược lên câu 12, đã trích dẫn. 

Đấng Christ giải phóng chúng ta nghĩa là sao? Ông nói: “Mọi sự tôi có 

phép làm.” Ông nói điều này đến hai lần. Ông còn nói thêm hai lần khác 

cũng trong sách này. “Mọi sự tôi có phép làm.” – nhưng chẳng phải mọi 

sự đều có ích. “Mọi sự tôi có phép làm” – nhưng chẳng để sự gì bắt phục 

được tôi. Quý vị có thấy câu này: “Mọi sự tôi có phép làm”? Đây là một câu 

cực kỳ phổ biến trong thời điểm đó với những người tại Cô-rinh-tô. Vâng, 

tôi được phép làm mọi điều. Tôi tự do. Đây cũng là điều Phao-lô đã dạy dỗ 

nhiều lần khác trong Tân Ước. Trong Đấng Christ chúng ta được tự do. Vấn 

đề là họ đã lấy lẽ thật này và bẻ cong đi, và nghĩ rằng vì được tự do nên họ 

có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mọi sự đều có phép làm, và Phao-lô 

nói hãy suy nghĩ lại về câu này. Mọi sự đều có phép làm – nhưng chẳng phải 

mọi sự đều có ích. Ông nói đừng hỏi xem quý vị có quyền làm điều gì. Hãy 

hỏi xem điều đó có ích lợi không. Theo nghĩa đen, là điều đó có nên không? 

Trong 1 Cô-rinh-tô và 2 Cô-rinh-tô Phao-lô sử dụng từ “ích lợi” thường 

không phải để nói đến ích lợi của chúng ta, mà để nhấn mạnh nhiều hơn vào 

ích lợi cho người khác. Điều tôi sắp làm với thân thể mình có ích lợi cho tôi, 

nhưng quan trọng hơn là có ích lợi cho người khác hay không? Đó là điều 

ông muốn nói. Điều chúng ta thấy ở đây là Đấng Christ đã chết để giải 

phóng chúng ta. Ngài đã chết để giải phóng chúng ta khỏi những điều đó.  
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Trước hết, những tội về thân thể gây hại sâu xa. Hình ảnh trong 1 Cô-rinh-tô 

6 ở đây đặc biệt nói về tội tình dục. Nó được nhắc đến là một tội về thân thể. 

Tôi muốn chúng ta nghĩ về tội tình dục theo như Phao-lô nghĩ đến nó, nhưng 

đồng thời tôi cũng muốn chúng ta nghĩ rộng ra. Đây không chỉ là tội tình dục 

liên quan đến thân thể môn đồ. Ngài đã chết để giải phóng chúng ta khỏi tội 

về thân thể vốn gây hại sâu xa. Những Cơ đốc nhân Cô-rinh-tô này hiệp nhất 

mình với điếm đĩ và ông viết cho họ và nói: “Điều này có ích lợi không?” 

Nó có lợi cho anh em. Nhưng điều đó có tạo thuận lợi cho hội thánh không? 

Điều đó có tạo thuận lợi cho việc đem mọi người đến với Đấng Christ 

không? Chắc chắn là không. Ý nghĩa ở đây rất rõ ràng. Đó có phải là điều 

giúp ích không? Không, tội lỗi chẳng bao giờ giúp ích. Tội lỗi luôn luôn gây 

hại. Nó luôn luôn gây hại sâu xa. Tội lỗi gây hại sâu xa trong hội thánh tại 

Cô-rinh-tô, và tội lỗi, tội tình dục, tội về thân thể, cũng đang gây hại sâu xa 

trong hội thánh ngày nay. Sâu xa. Hãy suy nghĩ về tội tình dục. Hãy hình 

dung thế giới của chúng ta ngày nay, trong năm vừa rồi, hơn 60 tỉ đô-la đã 

tiêu tốn vào ngành công nghiệp đồi trụy trên khắp thế giới. 60 tỉ đô-la. Và 

không chỉ trong thế gian. Tạp chí Lãnh đạo (Leadership), một tạp chí có 

tiếng, đã làm một cuộc khảo sát với các nhà lãnh đạo trong hội thánh- không 

chỉ là các nhân sự, mà là các nhà lãnh đạo trong các Hội Thánh. Cứ mười 

người thì có bảy người thừa nhận ghé thăm các trang web người lớn ít nhất 

mỗi tuần một lần. Cứ mười mục sư thì có bốn người thừa nhận điều tương 

tự. Một cuộc khảo sát khác cho biết năm mươi phần trăm Cơ đốc nhân nam 

và hai mươi phần trăm Cơ đốc nhân nữ nghiện văn hóa phẩm đồi trụy. Nghĩa 

là có một người trong số hai người nam trong phòng này. Một trong số năm 

người nữ. Bốn mươi phần trăm trong số những người nữ đó thừa nhận có 

liên quan đến tội tình dục trong vòng một năm trước đó. Trong số năm trăm 

Cơ đốc nhân nam tại một địa điểm cụ thể kia, có tới hơn 90% thừa nhận họ 
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cảm thấy không còn kết nối với Đức Chúa Trời – hơn 90%, bởi vì tình dục, 

văn hóa phẩm đồi trụy, hay những sự tưởng tượng bất khiết đã giành lấy một 

vị trí chắc chắn trong đời sống họ. Điều đó là không khó hiểu bởi vì chúng ta 

đang sống giữa một nền văn hóa trong đó gần một nửa, theo một cuộc khảo 

sát gần đây, gần một nửa số người cho rằng chẳng có vấn đề gì khi có quan 

hệ tình dục với một người khác giới không phải là người phối ngẫu của 

mình. Điều này đang thâm nhập vào hội thánh. Tội lỗi gây hại sâu xa và đây 

là sự lừa dối khủng khiếp của tội lỗi. Bởi vì nó hứa hẹn rằng nó sẽ giúp ích. 

Nó hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn. Tội lỗi hứa hẹn những phần thưởng giá trị mà 

nó chẳng bao giờ trao. Có thể trong một lúc nào đó chúng ta tưởng như vậy 

nhưng nó chẳng bao giờ trao điều nó đã hứa hẹn. Tội lỗi luôn luôn gây hại, 

luôn luôn gây hại. Điều này có vẻ đơn giản. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng 

có một nền thần học trong hội thánh ngày nay, xin nghe kỹ điều tôi nói. Có 

một nền thần học trong Hội Thánh mà tôi đã nghe được. Nền thần học đó 

cho rằng thậm chí khi một Cơ đốc nhân phạm tội về thân thể hay tội tình 

dục, nếu người đó phạm tội và tranh chiến với nó và rồi Đức Chúa Trời giúp 

người đó vượt qua, thì việc đấu tranh với tội lỗi đó sẽ khiến đời sống người 

đó trở nên tốt hơn. Thần học đó thường được diễn đạt theo kiểu: “Tôi cảm tạ 

Chúa vì tôi đã đấu tranh với tội lỗi đó, bởi vì nó đã làm cho đời sống tôi hiện 

nay tốt hơn.” Thậm chí là: “Hôn nhân của tôi tốt hơn nhờ ngoại tình,” “Đời 

sống tôi tốt hơn nhờ đấu tranh với văn hóa phẩm đồi trụy.” Đó là một lời nói 

dối đến thẳng từ ma quỷ. Đến thẳng từ ma quỷ. Xin đừng hiểu lầm. Tôi 

không nói rằng Đức Chúa Trời thiếu ân điển, rằng Đức Chúa Trời không tốt 

lành, hay Đức Chúa Trời không đem đến sự chữa lành hay phục hồi cho 

chúng ta. Ngài làm tất cả những điều đó, nhưng tội lỗi không bao giờ, không 

bao giờ khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Tội lỗi không bao giờ khiến chúng ta 

trở nên tốt hơn. Nếu thật có như vậy thì Đấng Christ đã thực sự sai lầm bởi 
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vì Ngài chưa bao giờ phạm tội. Ngài lẽ ra đã có một đời sống tốt hơn nhiều 

nếu từng trải qua những sự đấu tranh với tội lỗi. Ngược lại, Đấng khôn 

khoan vô cùng biết rằng tội lỗi luôn luôn gây hại. Tội lỗi luôn luôn hủy hoại 

cho nên chúng ta phải chạy khỏi nó. Chúng ta phải chạy khỏi nó. Chúng ta 

không được buông mình theo nó. Tôi thúc giục quý vị, dân sự của Đức Chúa 

Trời, hãy chạy đi, chạy khỏi tình dục bất khiết. Hãy chạy khỏi nó. Nó luôn 

luôn gây hại. Nó gây hại sâu xa. Luôn luôn. Và Chúa Giê-xu đã chết trên 

Thập tự giá để giải phóng quý vị khỏi đó. Để giải phóng quý vị khỏi tội về 

thân thể vốn gây hại sâu xa, và tội về thân thể vốn kiểm soát cực kỳ nhanh 

chóng.  

 

Đó là điều tiếp theo. Phao-lô nói: “Chẳng phải mọi sự đều có ích.” “Mọi 

sự tôi có phép làm” – nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” Tôi sẽ 

không chịu làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Tôi sẽ không bị kiểm soát bởi bất 

cứ điều gì. Đây là cách tội lỗi hành động. Nó bước vào tâm trí chúng ta, cảm 

xúc của chúng ta, thân thể của chúng ta, và nó kiểm soát. Từ đó nó chiếm 

trọn, đặc biệt là tội tình dục, nó chiếm trọn và làm ô uế mọi khía cạnh của 

đời sống chúng ta. Và chúng ta biết điều này. Chúng ta biết điều này. Có 

những lúc thấy mình đang làm những việc mà trước đó chúng ta không bao 

giờ nghĩ mình sẽ làm. Và chúng ta cũng thấy người khác đang mê mẩn trong 

những thứ mà chúng ta nghĩ: “Tôi không bao giờ có thể hình dung là người 

đó lại làm như vậy.” Đó là cách tội lỗi kiểm soát. Từng chút một. Nó kiểm 

soát cực kỳ nhanh chóng. Chính vì vậy mà Phao-lô nói trong câu 18 hãy trốn 

đi, hãy tránh nó, hãy chạy khỏi nó. Đừng lởn vởn xung quanh để xem thử 

quý vị có thể đắc thắng nó hay không. Để xem thử quý vị có thuộc linh đủ 

hay không. Đó sẽ là một quyết định thật kinh khủng. Hãy chạy khỏi nó. Quý 

vị không đủ tốt đâu. Chỉ có Đấng Christ ở trong quý vị là Đấng duy nhất đủ 
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tốt, vì vậy hãy chạy đến với Ngài. Hãy tránh khỏi tình dục bất khiết, ông nói. 

Hình ảnh ở đây, tất cả chúng ta đều biết, và vài người trong chúng ta thậm 

chí đã kinh nghiệm rồi. Và tôi nghĩ quý vị sẽ rất sốc khi biết rằng mình 

không phải là người duy nhất trong phòng này. Vài người trong chúng ta đã 

kinh nghiệm rồi. Chúng ta bị kiểm soát và điều khiển ngay lúc này bởi 

những mong ước trong thân thể; bỏi những thứ trong thân thể mà chúng ta 

biết sẽ không làm sáng danh Đức Chúa Trời, chúng đang kiểm soát chúng ta. 

Chúng đang thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta hành động và 

chúng thay đổi mọi điều đó. Chúng kiểm soát nhanh đến nỗi nếu quý vị chưa 

bị hôm nay, thì ngày mai có thể sẽ bị. Về sau trong 1 Cô-rinh-tô có chép: 

“Hãy giữ kẻo ngã.” Đây là một điều lớn lao, đã khiến tôi phải hạ mình, quỳ 

gối xuống khi học hỏi phân đoạn này trong tuần vừa rồi. Tôi xin mạnh dạn 

kêu gọi quý vị cầu nguyện cho tôi. Đây không phải là một bài giảng dễ 

truyền đạt bởi vì tôi biết rõ xác thịt tôi còn dễ bị sa ngã hơn ai hết vào những 

điều mà ai có thể biết là điều gì. Tôi nhờ quý vị cầu nguyện không thôi cho 

tôi, cho những nhà lãnh đạo hội thánh, cầu nguyện cho nhau, xin Đức Chúa 

Trời gìn giữ chúng ta không bị sa ngã vào tội lỗi có thể kiểm soát cực kỳ 

nhanh này. Giải cứu chúng ta khỏi tội về thân thể hủy hoại cách đau đớn. 

Đây là điều ông nói trong câu 16 và 17: “Anh em há chẳng biết người nào 

kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao?” Ở đây ông trích dẫn 

từ Sáng Thế Ký đoạn 2. Cuối Sáng Thế Ký 2 khi A-đam và Ê-va đến với 

nhau và cả hai nên một thịt, đó là hình ảnh rất đẹp mà Đức Chúa Trời đã 

thiết kế cho thân thể họ. Ông nói anh em há chẳng biết rằng khi kết hiệp 

chính mình với ai đó, thì điều này còn sâu xa hơn là một hoạt động của xác 

thịt, một hoạt động của thể xác; đó là hiệp nhất trọn vẹn thân thể anh em với 

người khác. Người nào hiệp nhất với Chúa thì trở nên một với Ngài trong 

tâm linh. Người nào hiệp nhất với điếm đĩ thì trở nên một với điếm đĩ. Đó là 
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hình ảnh ở đây. Tội về thân thể hủy hoại cách đau đớn. Chính vì vậy ông nói 

đến sự khác nhau: “Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài 

thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính 

thân thể mình.” Điều Phao-lô nói ở đây rất rõ ràng. Tội tình dục là vô cùng 

đau đớn. Vô cùng hủy hoại. Nó phá vỡ hôn nhân. Nó cắt đứt lòng tin. Nó 

hủy hoại cuộc đời. Nó dẫn đến nói dối, trộm cắp, lừa đảo, buôn chuyện. Nó 

không đi một mình. Nó hủy hoại cách đau đớn. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 8 

Phao-lô nhắc lại Cựu Ước khi 32.000 người nam đã bị diệt trong một ngày 

vì cớ tội tình dục. Thật khủng khiếp! Đức Chúa Trời rõ ràng rất nghiêm khắc 

đối với tội tình dục. Vì sao ngày trước Đa-vít là một người đi theo đường lối 

của Đức Chúa Trời? Đừng quên. Ngay khi Đa-vít phạm tội ngoại tình với 

Bát-sê-ba thì điều đó đã dẫn ông vào một con đường tuột dốc, trước hết là 

giết người. Thứ nhì, Đức Chúa Trời phán với ông qua tiên tri Na-than là lưỡi 

gươm sẽ không bao giờ xa khỏi nhà ông. Đứa bé sinh ra sẽ chết. Mọi thứ 

không còn như xưa nữa trong cuộc đời và chức vụ lãnh đạo của Đa-vít. 

Không còn như xưa nữa. Tội tình dục hủy hoại rất ghê gớm. Chính vì vậy, 

nếu quý vị xem trong 1 Cô-rinh-tô 6:9-10 nói về thể nào những kẻ buông 

mình theo tội tình dục sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa 

Trời. Sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe: 

“Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng 

được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà 

dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm 

nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt 

bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” Tội tình dục 

đầy dẫy trong hình ảnh này. Có phải Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời 

sẽ không tha thứ những tội đó không? Không, hãy lắng nghe tiếp. 



Sống Trong Đấng Christ 

 

 21 

“Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân 

danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời 

chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công 

bình rồi.” Vì vậy hãy ngừng lại và dâng mình cho Ngài. Quý vị đã được tẩy 

sạch khỏi những điều đó rồi. Quý vị đã được giải phóng khỏi những điều đó 

rồi. Mục đích của tôi hôm nay trong bài học này không chỉ để khiến chúng ta 

cảm thấy tội lỗi. Mục đích của tôi không phải là để một người nào trong quý 

vị bước ra khỏi phòng này hôm nay bị choáng ngợp bởi tội lỗi, mà mục đích 

của tôi là nói lớn tiếng và rõ ràng rằng tội lỗi gây hại sâu xa, nó kiểm soát rất 

nhanh chóng và hủy hoại cách đau đớn. Vì vậy hãy chạy khỏi nó. Tránh khỏi 

nó. Đấng Christ đã chịu chết để giải phóng quý vị khỏi nó.  

 

Và không chỉ được giải phóng khỏi những điều đó. Khi được giải phóng 

khỏi ách nô lệ, quý vị cũng được giải phóng khỏi những điều khác nữa. Đây 

chính là vẻ đẹp ở đây. Chúng ta được giải phóng khỏi tất cả những điều 

chúng ta vừa nói đến. Tội lỗi gây hại, kiểm soát, và hủy hoại. Ngài đã giải 

phóng chúng ta để tận hưởng mục đích tuyệt vời của Ngài cho thân thể của 

chúng ta. Chúng ta được tự do tận hưởng mục đích tuyệt vời của Ngài cho 

thân thể chúng ta. Đây là Rô-ma đoạn 7 câu 4, quý vị thấy đấy, hôm nay tôi 

trích dẫn Rô-ma khá nhiều đúng không? Thư Rô-ma được viết từ thành phố - 

quý vị đoán xem? Cô-rinh-tô. Có một sự liên kết trực tiếp giữa hai sách này. 

Ông nói: “Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng 

Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là 

người đã từ kẻ chết sống lại.” Quý vị thuộc về Đấng đã chinh phục tội lỗi. 

Vì vậy quý vị được tự do tận hưởng mục đích tuyệt vời của Ngài cho thân 

thể mình. Chính là như vậy, có phải không? Chúng ta có tin vào mục đích 
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tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho thân thể mình không? Những người độc 

thân, các em thiếu niên, quý bà. Quý vị sẽ tin cậy ai? Quý vị tin rằng bạn trai 

sẽ cho quý vị biết điều gì là tốt nhất cho thân thể mình, hay tin rằng Đức 

Chúa Trời của vũ trụ sẽ cho quý vị biết điều gì là tốt nhất cho thân thể quý 

vị? Hỡi những người nam, quý vị tin rằng bạn gái quý vị sẽ nói cho quý vị 

biết điều gì là tốt nhất cho thân thể quý vị, hay tin nơi Đức Chúa Trời của vũ 

trụ? Hỡi những người chồng, người vợ, quý vị sẽ tin vào người nam hay 

người nữ mà quý vị đang làm việc chung, đang tán tỉnh quý vị? Người nam 

hay người nữ mà quý vị vừa mới gặp đó, quý vị tin họ sẽ cho quý vị biết 

điều gì là tốt nhất cho thân thể quý vị, hay tin rằng Đức Chúa Trời của vũ trụ 

sẽ cho quý vị biết điều gì là tốt nhất cho thân thể mình? Hỡi những người 

nam và người nữ trong phòng này, các sinh viên, cũng như người lớn, quý vị 

tin rằng trang web đó trên internet sẽ làm được điều tốt nhất cho thân thể 

quý vị hay tin rằng Lời của Đức Chúa Trời sẽ làm được điều tốt nhất cho 

thân thể quý vị? Chúng ta 0 tận hưởng mục đích tuyệt vời của Ngài cho thân 

thể mình! Hỡi những người nam, hãy làm theo lời đã chép trong Châm Ngôn 

đoạn 5, thì nguồn mạch quý vị sẽ được phước, quý vị sẽ lấy làm vui thích 

nơi vợ mới cưới buổi đang thì, và ái tình nàng khiến cho quý vị say mê mãi 

mãi. Tôi sẽ nhắc đến một số địa chỉ khác nữa nhưng không tiện trích dẫn 

hôm nay. Nhưng hình ảnh ở đây là chúng ta được tạo dựng để tận hưởng 

mục đích tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho thân thể mình.  

 

Và không chỉ để tận hưởng mục đích tuyệt vời của Ngài, mà còn để tôn cao 

sự vinh hiển tuyệt vời của Ngài trong thân thể chúng ta. Đừng quên, điều 

này không chỉ vì lợi ích của chúng ta. Điều này không chỉ về những điều có 

lợi cho bản thân tôi. Đó là bản tính xu hướng về bản thân của tội lỗi. Tôi sẽ 

nhận được gì? Tôi sẽ nhận được gì? Tôi cần phải làm gì? Và chúng ta thậm 
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chí còn không bắt đầu nghĩ về những hậu quả của tội lỗi lên những người 

xung quanh mình. Những người xung quanh chúng ta, chúng ta được ban 

cho thân thể của Đấng Christ để tôn cao sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua 

thân thể của chúng ta, và khi chúng ta được tự do khỏi những điều đó, chúng 

ta được tự do bày tỏ sự vinh hiển Ngài, để khích lệ người khác, đưa người 

khác đến với Đấng Christ thông qua cách chúng ta sống trong thân thể mình. 

Khi chúng ta buông thân thể mình theo những điều gây hại, kiểm soát, và 

hủy hoại, thì chúng ta ngăn trở điều tốt đẹp này tiếp diễn, và thân thể chúng 

ta không còn được sử dụng như những công cụ trong tay của Đức Chúa Trời 

để dẫn dắt con cái mình, dẫn dắt gia đình mình, dẫn dắt những người xung 

quanh chúng ta, là những người đang hướng đến cõi đời đời không có Đấng 

Christ. Chúng ta không còn sử dụng thân thể mình để dẫn dắt họ đến với 

Đấng Christ nữa. Chúng ta đang sử dụng thân thể mình để dẫn dắt họ đi xa 

Đấng Christ. Chúng ta được tự do để tận hưởng mục đích của Ngài, để tôn 

cao sự vinh hiển tuyệt vời của Ngài, và điều này dẫn đến lẽ thật cuối cùng.  

 

Thân thể quý vị được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, được chuộc mua bởi 

Đấng Christ, và thân thể quý vị được đổ đầy Đức Thánh Linh. Đây là hình 

ảnh thật đẹp ở phần cuối. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là 

đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh 

em đã nhận bởi Đức Chúa Trời?” Chúng ta không có đủ thời gian để đi 

vào lịch sử Cựu Ước nhưng tôi xin nhắc nhở quý vị về Đền thờ. Hai điều. 

Đây là nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự. Đền thờ là nơi 

sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự. Khi quý vị bước vào đền 

thờ, đây không phải là một nhà thờ như chúng ta có ngày nay, và bước vào 

như lúc này. Đây là “nơi đặc biệt”. Giê-ru-sa-lem. Đền thờ. Nơi Thánh của 
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mọi nơi thánh. Hình ảnh nơi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự giữa dân 

sự Ngài. 

 

Không chỉ vậy, Đền thờ còn là nơi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thu hút 

mọi nước đến với Ngài. Đó là điều Ngài phán rất nhiều lần xuyên suốt Cựu 

Ước. Ngài phán ta sẽ kéo các nước đến nhìn xem sự cao cả và thánh khiết 

của Ta trong Đền thờ. Đó là hình ảnh chúng ta có trong Cựu Ước. Đến trong 

Tân Ước, Chúa Giê-xu Christ phán Ta là Đền thờ. Ta là nơi các ngươi gặp 

gỡ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Các ngươi muốn nhìn thấy sự hiện diện 

của Đức Chúa Trời? Ở đây, ta đang kéo các nước đến với chính Ta. Ngài lên 

thập tự giá, Ngài chết, Ngài sống lại từ phần mộ, Ngài thăng thiên, Ngài ban 

Đức Thánh Linh, và bây giờ, quý vị và tôi, cũng như Đền thờ trong Cựu 

Ước, chứa đựng sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống, quý vị và tôi 

chứa đựng sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong thân thể mình. 

Đó chẳng phải là một lẽ thật khó tin sao? Thân thể chúng ta. Chúng ta có sự 

hiện diện của Ngài giống như hội thánh. Và vẻ đẹp của điều này là quý vị có 

Đức Thánh Linh trong lòng, đừng quên rằng Đức Thánh Linh là Đấng duy 

nhất có năng quyền để giúp quý vị đắc thắng tội lỗi, giúp quý vị chinh phục 

tội lỗi. Và Ngài đang sống trong quý vị để quý vị không phải chiến đấu bảo 

vệ thân thể một mình. Quý vị có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho 

mục đích đó. Và đây là lúc ma quỷ đến với chúng ta và nói: “Ồ đúng rồi, đó 

là điều Lời Chúa nói, nhưng tôi không thể làm được. Những điều trong cuộc 

sống của tôi rất khác. Tôi không thể đắc thắng được điều này. Tôi không thể 

làm được.” Và ma quỷ nói với quý vị điều đó hết lần này đến lần khác. 

“Ngươi đã sa lầy quá sâu rồi. Ngươi không thể thay đổi được gì nữa đâu.” 

Thế này thế kia. Tôi nhắc nhở quý vị điều đó sau khi ông Phao-lô nói trong 

Rô-ma đoạn 8 câu 1 rằng: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt 
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nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ; vì luật pháp của 

Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi 

luật pháp của sự tội và sự chết.” Quý vị chưa sa lầy quá sâu đến nỗi Đức 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể kéo lên được đâu. Quý vị chưa sa 

lầy quá sâu đến mức ân điển và Thánh Linh Ngài không thể biến đổi quý vị 

hoàn toàn đâu. Ngài sống trong quý vị. Chúng ta có sự hiện diện của Ngài 

giống như một hội thánh.  

 

Không chỉ vậy, nhưng chúng ta còn bày tỏ sự thánh khiết của Ngài cho các 

nước. Giăng đoạn 16 nói về thể nào Đức Thánh Linh sẽ đến với chúng ta, sẽ 

sống trong chúng ta để dâng sự vinh hiển lên cho Đấng Christ. Để thân thể 

của chúng ta, khi có Đức Thánh Linh ngự vào, sẽ kéo các nước đến với 

Ngài. Chúng ta kéo những người chưa biết Đấng Christ đến với Ngài thông 

qua cách chúng ta sống trong thân thể mình. Và đây là lẽ thật, đó là Rô-ma 

6, đó là 1 Cô-rinh-tô 6, mỗi một người trong căn phòng này đều có thể được 

sử dụng như một công cụ của sự gian ác hoặc như một công cụ của sự công 

bình. Đó là hai sự lựa chọn. Thánh Linh ở trong chúng ta biến đổi chúng ta. 

Và Đức Chúa Trời rất quan tâm đển việc chúng ta bày tỏ sự thánh khiết của 

Ngài qua đời sống chúng ta. Tôi xin cho quý vị biết vì sao đây lại là tin tốt 

lành, lẽ thật cuối cùng này. Tại sao lại là tốt lành khi Đức Chúa Trời quan 

tâm đến việc chúng ta bày tỏ sự thánh khiết của Ngài trong thân thể chúng 

ta? Điều này là tốt lành. Bởi vì như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời chuộc 

mua chúng ta khỏi tội lỗi bởi ân điển Ngài, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta 

và phục hồi chúng ta để bày tỏ sự thánh khiết của Ngài. Đức Chúa Trời rất 

quan tâm đến việc cứu rỗi quý vị vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Đó là hình ảnh 

chúng ta có ở đây. Ngài chờ đợi để thánh hóa quý vị trong hôm nay. Ngài đã 

chết và sống lại từ phần mộ để thân thể quý vị có thể trở nên một công cụ 
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của sự công bình. Những điều quý vị nhìn, những điều quý vị cảm nhận, 

những gì quý vị chạm vào, cách quý vị hành động, cách quý vị sử dụng thân 

thể mình, các mối quan hệ của quý vị, tất cả những điều đó, Ngài đã chết để 

biến đổi thân thể chúng ta vì cớ sự vinh hiển Ngài. 

 

Cho nên đây là điều tôi sẽ làm. Chúng ta đã nói rất nhiều về tội tình dục. Suy 

nghĩ về tội về thân thể. Và đây là câu hỏi tôi muốn đặt ra. Đừng bỏ sót điều 

này. Mỗi một người trong căn phòng này. Không phải là người bên cạnh quý 

vị, phía trước quý vị, hay phía sau quý vị. Chi thể nào trên thân thể quý vị 

không dâng vinh hiển lớn lao lên Đức Chúa Trời? Đó có thể là phần liên 

quan đến tình dục. Tôi đoán có cơ sở, thậm chí nếu những số liệu đó chỉ 

đúng một nửa, thì cũng đủ nhiều hơn số người chúng ta có trong phòng này. 

Khía cạnh nào của thân thể quý vị - thậm chí còn xa hơn suy nghĩ đó nữa, 

Gia-cơ 3 nói về cái lưỡi – những gì chúng ta nói ra, cơn giận, những điều 

chúng ta nhìn nào, những điều chúng ta dự phần, những điều chúng ta xem, 

những điều chúng ta thấy. Chi thể nào trên thân thể chúng ta cần được thánh 

hóa ngay hôm nay? Tôi muốn quý vị nhìn thấy hình ảnh về một Đức Chúa 

Trời yêu thương quý vị sâu sắc và muốn thánh hóa quý vị sâu sắc. Vì vậy 

hãy suy xét, hãy tự hỏi mình xem chi thể nào trên thân thể quý vị cần được 

thánh hóa vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời?  

 

 

 


