
5_(II.2)_“Đức Tin Phải Là Đức Tin Được Minh Thị Qua Việc Làm”   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““
2244

  NNhhâânn  đđóó  aannhh  eemm  bbiiếếtt  nnggưườờii  ttaa  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  

nnhhữữnngg  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  tthhôôii..  
2255

  ĐĐồồnngg  mmộộtt  tthhểể  ấấyy,,  kkỵỵ  nnữữ  RRaahháápp  ttiiếếpp  rrưướớcc  ccáácc  ssứứ  ggiiảả  

vvàà  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnooii  đđưườờnngg  kkhháácc  mmàà  đđii,,  nnggưườờii  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  mmàà  đđưượợcc  

xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  ssaaoo??  
2266

  VVảả,,  xxáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  

ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  vvậậyy..”” (Gia. 2:24-26; Sv. 2:14-26)  

 

 

 

 

 1. Đức Tin Thật Phải Được Minh Thị Bằng Việc Làm Thật Của Đức Tin (C. 

24) 

““NNhhâânn  đđóó  aannhh  eemm  bbiiếếtt  nnggưườờii  ttaa  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhớớ  

cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  tthhôôii..”” (Gia. 2:24) 

 

  (1) “cậy”: Gr.    [ek]  “ra từ, nhờ, do bởi” 

  (2) “việc làm”: Gr.       [ergon]  “việc có tác dụng công đức” 

  (3) “đức tin mà thôi”: Gr.              [pistis monos]  “đức tin đơn độc” 

   

““
1144

  HHỡỡii  aannhh  eemm,,  nnếếuu  aaii  nnóóii  mmììnnhh  ccóó  đđứứcc  ttiinn,,  ssoonngg  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  íícchh  

cchhii  cchhăănngg??  ĐĐứứcc  ttiinn  đđóó  ccứứuu  nnggưườờii  ấấyy  đđưượợcc  cchhăănngg??  
1155

  VVíí  tthhửử  ccóó  aannhh  eemm  hhooặặcc  

cchhịị  eemm  nnààoo  kkhhôônngg  qquuầầnn  ááoo  mmặặcc,,  tthhiiếếuu  ccủủaa  ăănn  uuốốnngg  hhằằnngg  nnggààyy,,  
1166

  mmàà  mmộộtt  kkẻẻ  

ttrroonngg  aannhh  eemm  nnóóii  vvớớii  hhọọ  rrằằnngg::  HHããyy  đđii  cchhoo  bbììnnhh  aann,,  hhããyy  ssưưởởii  cchhoo  ấấmm  vvàà  ăănn  

cchhoo  nnoo,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  cchhoo  hhọọ  đđồồ  ccầầnn  ddùùnngg  vvềề  pphhầầnn  xxáácc,,  tthhìì  ccóó  íícchh  ggìì  cchhăănngg??”” 

(Gia. 2:14-16) 

       

 2. Việc Làm Thật Luôn Có Tác Dụng Minh Thị Cho Đức Tin Thật (C. 25) 

““ĐĐồồnngg  mmộộtt  tthhểể  ấấyy,,  kkỵỵ  nnữữ  RRaahháápp  ttiiếếpp  rrưướớcc  ccáácc  ssứứ  ggiiảả  vvàà  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnooii  đđưườờnngg  

kkhháácc  mmàà  đđii,,  nnggưườờii  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  

ssaaoo??”” (Gia. 2:25) 

 

  (1) “cậy việc làm”: Gr.          [ek ergon]  “do bởi công đức”  

  (2) “được xưng công bình”: Gr.         [dikaioo]  “được kể là phải” 
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““ÁÁpprraahhaamm,,  ttổổ  pphhụụ  cchhúúnngg  ttaa,,  kkhhii  ddâânngg  ccoonn  mmììnnhh  llàà  YYssáácc  ttrrêênn  bbàànn  tthhờờ,,  hháá  

cchhẳẳnngg  ttừừnngg  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  hhaayy  ssaaoo??”” (Gia. 2:21) 

 

 3. Đức Tin Không Thể Được Minh Thị Bằng Việc Làm Là Đức Tin Mạo 

Xưng (C. 26) 

““VVảả,,  xxáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  

vvậậyy..”” (Gia. 2:26) 

 

  (1) “xác không có hồn”: Gr.                      soma choris pneuma] 

 “xác vô hồn” 

  (2) “đức tin không có việc làm”: Gr.                        [pistis choris ho 

ergon]  “đức tin không được việc làm minh thị” 

  (3) “chết”: Gr.        [nekros]  “vô hồn” 

   

““VVềề  đđứứcc  ttiinn,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy;;  nnếếuu  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ssaannhh  rraa  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  ttựự  mmììnnhh  

nnóó  cchhếếtt..”” (Gia. 2:17) 

  

 

 

 

 1. Đừng In Trí Về Đức Tin Của Mình (C. 24-25)  

 

““
2244

  NNhhâânn  đđóó  aannhh  eemm  bbiiếếtt  nnggưườờii  ttaa  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhớớ  

cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  tthhôôii..  
2255

  ĐĐồồnngg  mmộộtt  tthhểể  ấấyy,,  kkỵỵ  nnữữ  RRaahháápp  ttiiếếpp  

rrưướớcc  ccáácc  ssứứ  ggiiảả  vvàà  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnooii  đđưườờnngg  kkhháácc  mmàà  đđii,,  nnggưườờii  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccậậyy  

vviiệệcc  llààmm  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  ssaaoo??”” (Gia. 2:24-25; Sv. 2Cô. 13:5a) 

 

 2. Phải Chú Ý Về Động Cơ Đức Tin Trong Mọi Việc Làm Của Mình (C. 26)  

 

““VVảả,,  xxáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  

vvậậyy..”” (Gia. 2:26; Sv. 2Phi. 1:5-7) 

 

 

 

 

 

 


