
 

 

““ĐĐỪỪNNGG  TTỰỰ  CCAAOO,,  TTỰỰ  ĐĐẠẠII””  
((Gia. 4:11-12))  

““NNóóii  hhàànnhh,,  nnóóii  xxấấuu  -- TTứứcc  đđưưaa  rraa  kkếếtt  lluuậậnn  đđạạoo  đđứứcc  cchhủủ  qquuaann  vvềề  ccoonn  nnggưườờii  --    cchhỉỉ  llàà  hhiiệệnn  ttưượợnngg,,    

tthhựựcc  cchhấấtt  đđóó  llàà  ssựự  vvii  pphhạạmm  tthhẩẩmm  qquuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

vvàà  ccóó  bbảảnn  cchhấấtt  llàà  ssựự  ttựự  ccaaoo,,  ttựự  đđạạii  ssẽẽ  kkhhiiếếnn  pphhảảii  cchhịịuu  hhììnnhh  pphhạạtt””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐấấnngg  llậậpp  rraa  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  xxéétt  đđooáánn,,    

ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  ccứứuu  đđưượợcc  vvàà  ddiiệệtt  đđưượợcc..    

NNhhưưnngg  nnggưươơii  llàà  aaii,,  mmàà  ddáámm  xxéétt  đđooáánn  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  mmììnnhh??””   

(Gia. 4:12) 



 

 

““ĐĐỪỪNNGG  TTỰỰ  CCAAOO,,  TTỰỰ  ĐĐẠẠII””  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..   ĐĐỪỪNNGG  NNÓÓII  HHÀÀNNHH,,  NNÓÓII  XXẤẤUU  (Gia. 4:11a)     

 ““
1111aa--bb

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  cchhớớ  nnóóii  hhàànnhh  nnhhaauu..  AAii  nnóóii  hhàànnhh  aannhh  eemm  mmììnnhh  

hhooặặcc  xxéétt  đđooáánn  aannhh  eemm  mmììnnhh,,  ttứứcc  llàà  nnóóii  xxấấuu  lluuậậtt  pphháápp,,  vvàà  xxéétt  đđooáánn  

lluuậậtt  pphháápp……”” (Gia. 4:11a-b) 
 

 1. Việc Nói Hành, Nói Xấu (C. 11a) 

  (1) Sự khác nhau giữa “phê bình” và “xét đoán” 

   - Phê bình: Đưa ra nhận xét khoa học khách quan về 

vấn đề. 

   - Xét đoán: Đưa ra kết luận đạo đức chủ quan về con 

người. 

  (2) Ý Nghĩa của việc “nói hành”, “nói xấu” 

   - “nói hành” (C. 11a), “nói xấu” (C. 11b): Gr. katalaleo 

 Nói để làm hạ phẩm giá của người bị nói.  

   - “xét đoán”: Gr. krino  Đưa ra sự cáo buộc mang 

tính chất thẩm quyền đối với người bị xét đoán (Đưa 

ra kết luận đạo đức chủ quan về con người). 

   - “luật pháp”: Gr. nomos  Nguyên tắc Kinh Thánh. 

 

 2. Thực Chất Của Việc Nói Hành, Nói Xấu (C. 11b) 

 (1) “Nói hành”, “nói xấu” là vi phạm nguyên tắc Kinh 

Thánh… 

   Lê. 19:15-18  Không được làm hạ phẩm giá của 

người bị nói. 

   Gal. 5:13  Dầu được tự do nhưng không được theo 

sự réo gọi của tính xác thịt. 



 

   Êph. 5:21  Phải thuận ý nhau. 

   Php. 2:3  2:3  Phải tôn trọng người khác 

   Êph. 4:29  Phải nói lời có ơn ích. 

 (2) “Nói hành”, “nói xấu” là chà đạp nguyên tắc Kinh 

Thánh… 

   “nói xấu luật pháp” (C. 11b): Việc vi phạm nguyên 

tắc Kinh khiến cho nguyên tắc Kinh Thánh bị mất 

giá.  

   “xét đoán luật pháp” (C. 11b): Việc vi phạm nguyên 

tắc Kinh khiến cho nguyên tắc Kinh Thánh bị chà 

đạp.   
 

IIII..    NNÓÓII  HHÀÀNNHH,,  NNÓÓII  XXẤẤUU  LLÀÀ  TTỰỰ  CCAAOO,,  TTỰỰ  ĐĐẠẠII  (Gia. 4:11c-

12)     

 ““
1111cc

VVảả,,  nnếếuu  nnggưươơii  xxéétt  đđooáánn  lluuậậtt  pphháápp,,  tthhìì  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  

vvâânngg  ggiiữữ  lluuậậtt  pphháápp,,  bbèènn  llàà  nnggưườờii  xxéétt  đđooáánn  lluuậậtt  pphháápp  vvậậyy..  
1122

CChhỉỉ  ccóó  

mmộộtt  ĐĐấấnngg  llậậpp  rraa  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  xxéétt  đđooáánn,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  

ccứứuu  đđưượợcc  vvàà  ddiiệệtt  đđưượợcc..  NNhhưưnngg  nnggưươơii  llàà  aaii,,  mmàà  ddáámm  xxéétt  đđooáánn  kkẻẻ  

llâânn  ccậậnn  mmììnnhh??”” (Gia. 4:11c-12) 
 

 1. Tính Phạm Giới Của Việc Nói Hành, Nói Xấu (C. 11c) 

  ““
1111cc

NNếếuu  nnggưươơii  xxéétt  đđooáánn  lluuậậtt  pphháápp,,  tthhìì  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  

vvâânngg  ggiiữữ  lluuậậtt  pphháápp,,  bbèènn  llàà  nnggưườờii  xxéétt  đđooáánn  lluuậậtt  pphháápp  vvậậyy……  
1122bb

NNhhưưnngg  nnggưươơii  llàà  aaii,,  mmàà  ddáámm  xxéétt  đđooáánn  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  mmììnnhh??”” 

(Gia. 4:11c) 

    Việc xét đoán, tức đưa ra kết luận đạo đức chủ quan về con 

người, phạm giới một cách tăng dần trên ba phương diện: 

  (1) Bất tuân: Khi “nói hành”, “nói xấu” để dẫn đến kết luận 

rằng người bị nói là xấu, còn người nói là tốt  Người 

nói vi phạm việc vâng giữ các nguyên tắc Kinh Thánh 



 

(Sv. Lê. 19:15-18; Gal. 5:13; Êph. 5:21; Php. 2:3  2:3; 

Êph. 4:29) 

  (2) Bất kính:  Khi “nói hành”, “nói xấu” người nói chà đạp 

thẩm quyền của Đức Chúa Trời. 

  (3) Bất chấp:  Khi “nói hành”, “nói xấu” người nói vi 

phạm thẩm quyền của Đức Chúa Trời. 

 

 2. Tính Phạm Thượng Của Việc Nói Hành Nói Xấu (C. 12) 

  ““CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐấấnngg  llậậpp  rraa  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  xxéétt  đđooáánn,,  

ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  ccứứuu  đđưượợcc  vvàà  ddiiệệtt  đđưượợcc..  NNhhưưnngg  nnggưươơii  llàà  aaii,,  mmàà  

ddáámm  xxéétt  đđooáánn  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  mmììnnhh??”” (Gia. 4:12) 

Khi xét đoán, tức đưa ra kết luận đạo đức chủ quan về con 

người, người xét đoán phạm thượng một cách hiển nhiên… 

(1) Quyền xét đoán duy nhất thuộc về Đức Chúa Trời và có 

tính chất hoàn toàn chủ quan… 

  Duy nhất thuộc về Đức Chúa Trời (Sv. Gia. 4:12). 

  Có tính chất chủ quan (Sv. Sáng. 2:16; 3:14-24) 

(2) Thẩm quyền xét đoán chỉ được Đức Chúa Trời trao cho 

Nhà Nước, Hội Thánh, và Gia Đình một cách giới hạn. 

(2) Vì vậy, khi xét đoán, người xét đoán tự cất mình lên 

giành quyền của Đức Chúa Trời, và đó là tội tự cao, tự 

đại. 

  Là tội của Satan (Sv. Ês. 14:12-15). 

  Là tội của những kẻ không chịu vâng phục Đức 

Chúa Trời (Dân. 12). 

  Luôn luôn dẫn đến hình phạt (Sv. Châm. 3:34; Gia. 

4:6). 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  


