
 

 

““PPHHẢẢII  CCẨẨNN  TTHHẬẬNN  

TTRROONNGG  SSỰỰ  GGIIÀÀUU  CCÓÓ””  
((Gia. 5:1-6))  

““TTựự  tthhâânn  ssựự  ggiiààuu  ccóó  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ttộộii    

nnhhưưnngg  tthhááii  đđộộ  kkhhôônngg  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvìì  ccớớ  ssựự  ggiiààuu  ccóó    

ssẽẽ  kkhhiiếếnn  nnggưườờii  ttaa  pphhạạmm  ttộộii;;  vvìì  vvậậyy  pphhảảii  ccẩẩnn  tthhậậnn  đđốốii  vvớớii  ssựự  ggiiààuu  ccóó””  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““HHããyy  rrăănn  bbảảoo  kkẻẻ  ggiiààuu  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnầầyy  đđừừnngg  kkiiêêuu  nnggạạoo    

vvàà  đđừừnngg  đđểể  llòònngg  ttrrôônngg  ccậậyy  nnơơii  ccủủaa  ccảảii  kkhhôônngg  cchhắắcc  cchhắắnn,,    

nnhhưưnngg  hhããyy  đđểể  llòònngg  ttrrôônngg  ccậậyy  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

llàà  ĐĐấấnngg  mmỗỗii  nnggààyy  bbaann  mmọọii  vvậậtt  ddưư  ddậậtt    

cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  hhưưởởnngg””   

(1Ti. 6:17) 



 

 

““PPHHẢẢII  CCẨẨNN  TTHHẬẬNN  TTRROONNGG  SSỰỰ  GGIIÀÀUU  CCÓÓ””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..   PPHHẢẢII  CCẨẨNN  TTHHẬẬNN  TTRROONNGG  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  ĐĐỐỐII  VVỚỚII  SSỰỰ  GGIIÀÀUU  

CCÓÓ  (Gi. 5:1)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm  llàà  kkẻẻ  ggiiààuu  ccóó!!  HHããyy  kkhhóócc  llóócc,,  kkêêuu  llaa,,  vvìì  ccớớ  hhooạạnn  nnạạnn  

ssẽẽ  đđổổ  ttrrêênn  aannhh  eemm”” (Gia. 5:1)  
 

 1. Các Thái Độ Không Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Gia. 1:9-11; 

2:5-7; 4:13-17) 

  (1) Tự Cao Về Địa Vị (Sv. Gia. 1:9-11) 

  ““KKẻẻ  ggiiààuu  ccũũnngg  hhããyy  kkhhooee  mmììnnhh  vvềề  pphhầầnn  đđêê  hhèènn,,  vvìì  nnggưườờii  

ssẽẽ  qquuaa  đđii  nnhhưư  hhooaa  ccỏỏ”” (C. 10) 

  (2) Tự Đại Về Sự Sở Hữu (Sv. Gia. 2:5-7) 

  ““
66bb

HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  kkẻẻ  ggiiààuu  đđãã  hhàà  hhiiếếpp  aannhh  eemm,,  kkééoo  aannhh  

eemm  đđếếnn  ttrrưướớcc  ttòòaa  áánn  ssaaoo??  
77
HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  hhọọ  pphhạạmm  

tthhưượợnngg  đđếếnn  ddaannhh  ttốốtt  đđãã  llấấyy  đđặặtt  cchhoo  aannhh  eemm  ssaaoo??”” (C. 6b-

7) 

  (3) Tự Phụ Về Tương Lai (Sv. Gia. 4:13-17) 

  ““
1133

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  llàà  kkẻẻ  nnóóii  rrằằnngg::  HHôômm  nnaayy  hhooặặcc  nnggààyy  mmaaii,,  

ttaa  ssẽẽ  đđii  đđếếnn  tthhàànnhh  kkiiaa,,  ởở  đđóó  mmộộtt  nnăămm,,  bbuuôônn  bbáánn  vvàà  pphháátt  

ttààii,,  
1144

ssoonngg  nnggààyy  mmaaii  ssẽẽ  rraa  tthhếế  nnààoo,,  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt!!  VVìì,,  

ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  aannhh  eemm  llàà  cchhii??  CChhẳẳnngg  qquuaa  nnhhưư  hhơơii  nnưướớcc,,  

hhiiệệnn  rraa  mmộộtt  lláátt  rrồồii  llạạii  ttaann  nnggaayy”” (C. 13-14) 

 

 2. Thái Độ Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Gia. 5:1) 

  (1) Đừng Tự Hào (C. 1a) 

   ““HHỡỡii  aannhh  eemm  llàà  kkẻẻ  ggiiààuu  ccóó!!  HHããyy  kkhhóócc  llóócc,,  kkêêuu  llaa……””  



 

  (2) Hãy Tự Hối (C. 1b)  

   ““……vvìì  ccớớ  hhooạạnn  nnạạnn  ssẽẽ  đđổổ  ttrrêênn  aannhh  eemm””    
 

IIII..    PPHHẢẢII  CCẨẨNN  TTHHẬẬNN  VVỀỀ  TTÍÍNNHH  BBẤẤTT  TTHHƯƯỜỜNNGG  CCỦỦAA  SSỰỰ  

GGIIÀÀUU  CCÓÓ  (Gia. 5:2-3)     

 ““AAnnhh  eemm  đđãã  tthhââuu  ttrrữữ  ttiiềềnn  ccủủaa  ttrroonngg  nnhhữữnngg  nnggààyy  ssaauu  rrốốtt!!”” (Gia. 

5:3b)  
 

 1. Đồ Đạc Có Thể Bị Han Rỉ, Mục Nát (Gia. 5:2) 

  ““CCủủaa  ccảảii  aannhh  eemm  bbịị  mmụụcc  nnáátt,,  ááoo  xxốốnngg  bbịị  mmốốii  mmọọtt  ăănn  rrồồii”” (C. 

2) 

   “mục nát”: Gr. sepo  han gỉ (do phản ứng ôxy hóa 

bùng). 

   “mối mọt ăn”: Gr. setobrotos  mối ăn. 

    

 2. Vàng Bạc Có Thể Bị Ăn Mòn (Gia. 5:3) 

  ““VVàànngg  bbạạcc  aannhh  eemm  bbịị  tteenn  rréétt,,  tteenn  rréétt  đđóó  ssẽẽ  llààmm  cchhứứnngg  nngghhịịcchh  

ccùùnngg  aannhh  eemm,,  nnóó  ccũũnngg  nnhhưư  llửửaa  vvậậyy,,  ssẽẽ  ăănn  tthhịịtt  aannhh  eemm..  AAnnhh  

eemm  đđãã  tthhââuu  ttrrữữ  ttiiềềnn  ccủủaa  ttrroonngg  nnhhữữnngg  nnggààyy  ssaauu  rrốốtt!!”” (C. 3) 

   “ten rét”: Gr. katioo  hao mòn (do phản ứng ôxy hóa 

ngầm). 

   “ăn thịt”: Gr. phago  làm tiêu hao tâm trí, năng lực, 

công sức cả đời để tích lũy vàng bạc mà vàng bạc lại 

không trường tồn với thời gian. 
   

IIIIII..    PPHHẢẢII  CCẨẨNN  TTHHẬẬNN  VVỀỀ  TTÍÍNNHH  BBẤẤTT  CCHHÍÍNNHH  CCỦỦAA  SSỰỰ  GGIIÀÀUU  

CCÓÓ (Gia. 5:4-6)     

 ““AAnnhh  eemm  đđãã  llààmm  cchhoo  llòònngg  mmììnnhh  nnoo  nnêê  ttrroonngg  nnggààyy  cchhéémm  ggiiếếtt”” 

(Gia. 5:5b)  
 

 1. Đừng Tích Trữ Cách Bất Chính (Gia. 5:4) 



 

  ““KKììaa,,  ttiiềềnn  ccôônngg  ccoonn  ggặặtt  ggặặtt  rruuộộnngg  aannhh  eemm,,  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  ăănn  

ggiiaann,,  nnóó  kkêêuu  ooaann  vvàà  ttiiếếnngg  kkêêuu  ccủủaa  ccoonn  ggặặtt  đđãã  tthhấấuu  đđếếnn  ttaaii  

CChhúúaa  ccáácc  ccơơ  bbiinnhh”” (C. 4) 

   “ăn gian”: Gr. apostereo, “lừa gạt”  làm cho thấp hơn 

mức ngang giá. 

   “kêu oan”: Gr. krazo  xin báo thù giùm. 

   “Chúa các cơ binh”: Gr. kurios sabaoth, “Chúa, Đấng 

Tổng Tư Lệnh”  Đấng Toàn Quyền với tất cả mọi 

năng lực cần thiết. (Sv. Rô. 9:29, “Chúa Vạn Quân”). 

    

 2. Đừng Sử Dụng Cách Bất Cẩn (Gia. 5:5-6) 

  ““
55
AAnnhh  eemm  đđãã  ssốốnngg  ttrrêênn  tthhếế  ggiiaann  ăănn  uuốốnngg  vvuuii  ssưướớnngg  vvàà  xxaa  xxỉỉ,,  

aannhh  eemm  đđãã  llààmm  cchhoo  llòònngg  mmììnnhh  nnoo  nnêê  ttrroonngg  nnggààyy  cchhéémm  ggiiếếtt;;  
66
aannhh  eemm  đđãã  lluuậậnn  ttộộii  vvàà  đđãã  ggiiếếtt  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh,,  mmàà  nnggưườờii  

cchhẳẳnngg  ccựự  llạạii”” (C. 5-6) 

 Xu hướng tự nhiên đối với sự giàu có: Hoang phí 

““CCoonn  ơơii,,  hhããyy  nnhhớớ  llạạii  llúúcc  nnggưươơii  ccòònn  ssốốnngg  đđãã  đđưượợcc  hhưưởởnngg  

nnhhữữnngg  ssựự  llàànnhh  ccủủaa  mmììnnhh  rrồồii,,  ccòònn  LLaaxxaarrơơ  pphhảảii  nnhhữữnngg  ssựự  

ddữữ;;  bbââyy  ggiiờờ,,  nnóó  ởở  đđââyy  đđưượợcc  yyêênn  ủủii,,  ccòònn  nnggưươơii  pphhảảii  bbịị  kkhhổổ  

hhììnnhh”” (Lu. 16:25a; Sv. 19-31) 

 Xu hướng tự nhiên của người giàu có: Ức hiếp  

 ““
66bb

HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  kkẻẻ  ggiiààuu  đđãã  hhàà  hhiiếếpp  aannhh  eemm,,  kkééoo  aannhh  

eemm  đđếếnn  ttrrưướớcc  ttòòaa  áánn  ssaaoo??  
77
HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  hhọọ  pphhạạmm  

tthhưượợnngg  đđếếnn  ddaannhh  ttốốtt  đđãã  llấấyy  đđặặtt  cchhoo  aannhh  eemm  ssaaoo??”” (Gia. 

2:6b-7; Sv. Công. 19:23-28) 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

  


