
 

““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  CCỨỨUU  VVỚỚTT””  
((Gia. 5:19-20))  

““NNhhờờ  âânn  đđiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  aaii  ccũũnngg  ccóó  tthhểể  vvâânngg  tthheeoo  LLờờii  NNggààii    

đđểể  ssửửaa  cchhữữaa  vvàà  ggiiúúpp  cchhoo  ccáácc  ttíínn  hhữữuu  kkhháácc  ssửửaa  cchhữữaa..  PPhhậậnn  ssựự  tthhàànnhh  vviiêênn    

ttrroonngg  ggiiaa  đđììnnhh  tthhuuộộcc  lliinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđòòii  hhỏỏii  mmỗỗii  nnggưườờii  pphhảảii  nnâânngg  đđỡỡ  nnhhaauu    

ttrroonngg  ssựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  cchhăămm  ssóócc  nnhhaauu..  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  llàà  ccôônngg  ccụụ  ccôônngg  bbììnnhh    

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  đđóó  ccóó  pphhậậnn  ssựự  ssốốnngg  đđểể  ccứứuu  vvớớtt  nnggưườờii  kkhháácc,,    

ààyy  ttỏỏ  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii……””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““KKẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  ccóó  ttộộii  ttrrởở  llạạii,,    

bbỏỏ  đđưườờnngg  llầầmm  llạạcc,,    

ấấyy  llàà  ccứứuu  lliinnhh  hhồồnn  nnggưườờii  kkhhỏỏii  ssựự  cchhếếtt  vvàà  cchhee  đđậậyy  vvôô  ssốố  ttộộii  llỗỗii””   

(Gia. 5:20) 



 

 

““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  CCỨỨUU  VVỚỚTT””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..   KKHHẢẢ  NNĂĂNNGG  VVÀÀ  PPHHẬẬNN  SSỰỰ  CCỨỨUU  VVỚỚTT  (Gia. 5:19)     

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm  nnếếuu  ccóó  aaii  llầầmm  llạạcc  ccáácchh  xxaa  llẽẽ  

tthhậậtt  mmàà  ccóó  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  cchhoo  nnóó  ttrrởở  llạạii”” (C. 19) 
  

  “lầm lạc”: Gr. planao, “xa rời”, “trật đường”, “sai lối” 

   Có sự sai trật về phẩm hạnh và hành vi (chiếu theo tiêu chuẩn Kinh 

Thánh).  

  “lẽ thật”: Gr. aletheia, “điều thuộc về ý chỉ của Đức Chúa Trời”, “điều thuộc về 

phận sự của người theo Đức Chúa Trời” 

   Các nguyên tắc Kinh Thánh về phẩm hạnh và hành vi của người tín hữu. 

  “trở lại”: Gr. epistrepho (epi[ngược] + strepho[quay lại]), “đổi chiều”, “chuyển hướng” 

   Từ bỏ điều sai, quay lại sống theo các nguyên tắc Kinh Thánh. 
 

 1. Ai Cũng Có Thể Sai! 
  Về nguyên tắc cũng như theo thực tế, ai cũng có thể mắc sai lầm, chẳng hạn… 
 

  (1) Ch. 1, “Phải Chọn Thái Độ Đúng” 

  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  ccooii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  ttrrăămm  bbềề  tthhooạạtt  đđếếnn  cchhoo  

aannhh  eemm  nnhhưư  llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Gia. 1:2) 

  (2) Ch. 2, “Phải Tránh Bệnh Thiên Vị” 

  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  đđếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  

llàà  CChhúúaa  vviinnhh  hhiiểểnn  cchhúúnngg  ttaa,,  tthhìì  cchhớớ  ccóó  ttââyy  vvịị  nnggưườờii  nnààoo”” 

(Gia. 2:1) 

  (3) Ch. 3, “Phải Cầm Giữ Lời Lẽ” 

  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm  cchhớớ  ccóó  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  ttựự  

llậậpp  llààmm  tthhầầyy,,  vvìì  bbiiếếtt  nnhhưư  vvậậyy,,  mmììnnhh  ssẽẽ  pphhảảii  cchhịịuu  xxéétt  đđooáánn  



 

ccàànngg  nngghhiiêêmm  hhơơnn”” (Gia. 3:1) 

  (4) Ch. 4, “Đừng Chìu Theo Tư Dục” 

  ““NNhhữữnngg  đđiiềềuu  cchhiiếếnn  đđấấuu  ttrraannhh  ccạạnnhh  ttrroonngg  aannhh  eemm  bbởởii  đđââuu  

mmàà  đđếếnn??  HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ttừừ  ttììnnhh  ddụụcc  aannhh  eemm  vvẫẫnn  hhaayy  

ttrraannhh  cchhiiếếnn  ttrroonngg  qquuaann  tthhểể  mmììnnhh  ssaaoo??”” (Gia. 4:1) 

  (5) Ch. 5, “Phải Thận Trọng Đối Với Sự Giàu Sang” 

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

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

    

 2. Ai Cũng Có Thể Sửa Và Phải Sửa! 
  Dầu vậy, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ai cũng có thể vâng theo Lời Ngài 

để sửa chữa và giúp cho các tín hữu khác sửa chữa… 
 

  (1) Có khả năng sửa 

   ““nnếếuu……  mmàà……”” (C. 19) 

  (2) Phải tự sửa và phải sửa 

  ““
2200

HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  vvềề  pphhầầnn  aannhh  eemm,,  hhããyy  ttựự  llậậpp  llấấyy  

ttrrêênn  nnềềnn  đđứứcc  ttiinn  rrấấtt  tthháánnhh  ccủủaa  mmììnnhh,,  vvàà  nnhhâânn  ĐĐứứcc  TThháánnhh  

LLiinnhh  mmàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  
2211

hhããyy  ggiiữữ  mmììnnhh  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  mmếếnn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ttrrôônngg  đđợợii  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..  
2222

HHããyy  ttrráácchh  pphhạạtt  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnầầyy,,  llàà  kkẻẻ  ttrrùù  ttrrừừ,,  
2233

hhããyy  ccứứuu  

vvớớtt  nnhhữữnngg  kkẻẻ  kkiiaa,,  rrúútt  hhọọ  rraa  kkhhỏỏii  llửửaa;;  ccòònn  đđốốii  vvớớii  kkẻẻ  kkhháácc,,  

hhããyy  ccóó  llòònngg  tthhưươơnngg  llẫẫnn  vvớớii  ssợợ,,  gghhéétt  ccảả  đđếếnn  ccááii  ááoo  bbịị  xxáácc  

tthhịịtt  llààmm  ôô  uuếế”” (Giu. 1:20-23)  
   

IIII..    TTÁÁCC  DDỤỤNNGG  CCỨỨUU  VVỚỚTT  (Gia. 5:20)     

 ““tthhìì  pphhảảii  bbiiếếtt  rrằằnngg  kkẻẻ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  ccóó  ttộộii  ttrrởở  llạạii,,  bbỏỏ  đđưườờnngg  llầầmm  

llạạcc,,  ấấyy  llàà  ccứứuu  lliinnhh  hhồồnn  nnggưườờii  kkhhỏỏii  ssựự  cchhếếtt  vvàà  cchhee  đđậậyy  vvôô  ssốố  ttộộii  

llỗỗii”” (C. 20) 
 



 

   “linh hồn”: Gr. psuche, “hồn” (phần quan trọng nhất) 

   Con người. 

  “sự chết”: Gr. thanatos, “không còn sống động” 

   Mất sự biểu hiện của phẩm chất Cơ Đốc, của sự sống đời đời trong đời 

sống cá nhân. 

  “che đậy”: Gr. kalupto, “che”, “phủ”, “lấp” 

   Làm cho không còn thấy có nữa. 

  “tội lỗi”: Gr. hamartia, “sự thiếu điểm” 

   Không được Đức Chúa Trời chuẩn thuận 

  “cứu”: Gr. sozo, “giữ cho an toàn” 

   Cứu với (nhất định không phải là cứu chuộc) để người ta được an toàn. 
 

 1. Phạm Vi Gần: Phải Giúp Các Tín Hữu Khác Trở Lại Trong 

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời. 
  Phận sự thành viên trong gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi 

người phải nâng đỡ nhau trong sự cầu nguyện và chăm sóc nhau… 
 

““VVậậyy  hhããyy  xxưưnngg  ttộộii  ccùùnngg  nnhhaauu  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  nnhhaauu,,  hhầầuu  

cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  llàànnhh  bbịịnnhh::  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  llấấyy  llòònngg  ssốốtt  

ssắắnngg  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  tthhậậtt  ccóó  lliinnhh  nngghhiiệệmm  nnhhiiềềuu”” (Gia. 5:16) 
 

 2. Nguyên Tắc Chung: Phải Sống Như Công Cụ Cứu Vớt Cho 

Đức Chúa Trời. 
  Cơ Đốc Nhân là công cụ công bình của Đức Chúa Trời trong đó có phận sự 

sống để cứu vớt người khác, bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời… 
 

  ““HHããyy  mmaanngg  llấấyy  ggáánnhh  nnặặnngg  cchhoo  nnhhaauu,,  nnhhưư  vvậậyy  aannhh  eemm  ssẽẽ  llààmm  

ttrrọọnn  lluuậậtt  pphháápp  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Gal. 6:2) 

   

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  
 


