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Mệnh lệnh Kinh Thánh cho Cơ Đốc Nhân là họ phải tránh sự thông đồng với tội lỗi 

bằng việc không dung dưỡng các tín hữu không chịu từ bỏ tội lỗi… 

Kinh Thánh: 

““
99
TTrroonngg  tthhơơ  ttôôii  vviiếếtt  cchhoo  aannhh  eemm,,  ccóó  ddặặnn  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm,,  

  
1100
đđóó  ttôôii  cchhẳẳnngg  ccóó  ýý  nnóóii  cchhuunngg  vvềề  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm  đđờờii  nnầầyy,,  hhaayy  llàà  kkẻẻ  tthhaamm  llaamm,,  kkẻẻ  cchhắắtt  bbóópp,,    

kkẻẻ  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  vvìì  nnếếuu  vvậậyy  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  llììaa  kkhhỏỏii  tthhếế  ggiiaann..  

  
1111

NNhhưưnngg  ttôôii  vviiếếtt  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  nnààoo  ttựự  xxưưnngg  llàà  aannhh  eemm,,    

mmàà  llàà  ggiiaann  ddââmm,,  hhooặặcc  tthhaamm  llaamm,,  hhooặặcc  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  hhooặặcc  cchhưưởởii  rrủủaa,,  hhooặặcc  ssaayy  ssưưaa,,    

hhooặặcc  cchhắắtt  bbóópp,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnêênn  ăănn  cchhuunngg  vvớớii  nnggưườờii  tthhểể  ấấyy..  

  
1122

VVìì  cchhưưnngg  ccóó  pphhảảii  ttôôii  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  kkẻẻ  ởở  nnggooààii  ssaaoo??    

HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  aannhh  eemm  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  ssaaoo??  

  
1133

CCòònn  nnhhưư  kkẻẻ  ởở  nnggooààii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđooáánn  xxéétt  hhọọ..    

HHããyy  ttrrừừ  bbỏỏ  kkẻẻ  ggiiaann  áácc  kkhhỏỏii  aannhh  eemm..”” 

(1Cô. 5:9-13) 

 

Việc không dung dưỡng các tín hữu không chịu từ bỏ tội lỗi 

phải được thi hành cách chặt chẽ để ngăn chặn ảnh hưởng tà ác trên Hội Thánh… 

Câu Gốc: 

““HHããyy  ttrrừừ  bbỏỏ  kkẻẻ  ggiiaann  áácc  kkhhỏỏii  aannhh  eemm..””  

(1Cô. 5:13b)  

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““NNhhưưnngg  ttôôii  vviiếếtt  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  nnààoo  ttựự  xxưưnngg  llàà  aannhh  eemm,,  mmàà  llàà  

ggiiaann  ddââmm,,  hhooặặcc  tthhaamm  llaamm,,  hhooặặcc  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  hhooặặcc  cchhưưởởii  rrủủaa,,  hhooặặcc  ssaayy  ssưưaa,,  hhooặặcc  

cchhắắtt  bbóópp,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnêênn  ăănn  cchhuunngg  vvớớii  nnggưườờii  tthhểể  ấấyy..”” (1Cô. 5:11) 

 

 1.  Không thể tránh khỏi sự chung đụng với nhân gian đang mắc vòng tội lỗi (C. 9-

10) 

 

““
99
TTrroonngg  tthhơơ  ttôôii  vviiếếtt  cchhoo  aannhh  eemm,,  ccóó  ddặặnn  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm,,  

1100
đđóó  ttôôii    

cchhẳẳnngg  ccóó  ýý  nnóóii  cchhuunngg  vvềề  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm  đđờờii  nnầầyy,,  hhaayy  llàà  kkẻẻ  tthhaamm  llaamm,,  kkẻẻ  cchhắắtt  bbóópp,,  kkẻẻ  

tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  vvìì  nnếếuu  vvậậyy  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  llììaa  kkhhỏỏii  tthhếế  ggiiaann..”” (1Cô. 5:9-10) 

 

  (1) “kẻ gian dâm”: Gr. πόπνορ [pornos]  “người mắc tội về luân lý” (Sv. C. 1) 

  (2) “làm bạn”: Gr. ζςναναμίγνςμι [sunanamignumi]  “tụ lại thành một đám” 

  (3) “đời này”: Gr. κόζμορ [kosmos]  “nhân gian” 

  (4) “thế gian”: Gr. κόζμορ [kosmos]  “trần gian” 
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““
1155

CCoonn  cchhẳẳnngg  ccầầuu  CChhaa  ccấấtt  hhọọ  kkhhỏỏii  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  xxiinn  CChhaa  ggììnn  ggiiữữ  hhọọ  cchhoo  kkhhỏỏii  

đđiiềềuu  áácc..  
1166

HHọọ  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  nnhhưư  CCoonn  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann..  
1177

XXiinn  CChhaa  llấấyy  llẽẽ  tthhậậtt  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnêênn  tthháánnhh;;  llờờii  CChhaa  ttứứcc  llàà  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Gi. 17:15-17) 

 

 2.  Nhưng, giữa vòng Hội Thánh, không được dung dưỡng người không chịu từ bỏ 

tội lỗi (C. 11-13) 

 

““
1111

NNhhưưnngg  ttôôii  vviiếếtt  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  nnààoo  ttựự  xxưưnngg  llàà  aannhh  eemm,,  mmàà  

llàà  ggiiaann  ddââmm,,  hhooặặcc  tthhaamm  llaamm,,  hhooặặcc  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  hhooặặcc  cchhưưởởii  rrủủaa,,  hhooặặcc  ssaayy  ssưưaa,,  

hhooặặcc  cchhắắtt  bbóópp,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnêênn  ăănn  cchhuunngg  vvớớii  nnggưườờii  tthhểể  ấấyy..  
1122

VVìì  cchhưưnngg  ccóó  pphhảảii  ttôôii  

nnêênn  đđooáánn  xxéétt  kkẻẻ  ởở  nnggooààii  ssaaoo??  HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  aannhh  eemm  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  

ttrroonngg  ssaaoo??  
1133

CCòònn  nnhhưư  kkẻẻ  ởở  nnggooààii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđooáánn  xxéétt  hhọọ..  HHããyy  ttrrừừ  bbỏỏ  kkẻẻ  

ggiiaann  áácc  kkhhỏỏii  aannhh  eemm..”” (1Cô. 5:11-13) 

 

  (1) “tự xưng là anh em”: Gr. ἀδελφόρ  ὀνομάζω [adelphos onomazo]  “mang 

danh nghĩa anh em” 

  (2) “trừ bỏ”: Gr. ἐξαίπω [exairo]  “loại trừ” 

  (3) “kẻ gian ác”: Gr. πονηπόρ [poneros] (Sv. Ma. 6:13; Gi. 17:15; Gr. πονηπόρ 

[poneros])  “người và việc của Satan” 

 

““
1100

HHããyy  xxéétt  đđiiềềuu  cchhii  vvừừaa  llòònngg  CChhúúaa,,  
1111

vvàà  cchhớớ  ddựự  vvààoo  ccôônngg  vviiệệcc  vvôô  íícchh  ccủủaa  ssựự  ttốốii  

ttăămm,,  tthhàà  qquuởở  ttrráácchh  cchhúúnngg  nnóó  tthhìì  hhơơnn;;  
1122

vvìì  ddầầuu  nnóóii  đđếếnn  đđiiềềuu  mmàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  

llààmm  ccáácchh  kkíínn  ggiiấấuu,,  ccũũnngg  đđãã  llàà  hhổổ  tthhẹẹnn  rrồồii..”” (Êph. 5:10-12) 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““HHããyy  ttrrừừ  bbỏỏ  kkẻẻ  ggiiaann  áácc  kkhhỏỏii  aannhh  eemm..”” (1Cô. 5:13b) 

 

 1.  Phải tránh các sự mắc mướu với người và việc của Satan. (1Cô. 5:9-10) 

 

““
1155

CCoonn  cchhẳẳnngg  ccầầuu  CChhaa  ccấấtt  hhọọ  kkhhỏỏii  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  xxiinn  CChhaa  ggììnn  ggiiữữ  hhọọ  cchhoo  kkhhỏỏii  

đđiiềềuu  áácc..  
1166

HHọọ  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  nnhhưư  CCoonn  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann..  
1177

XXiinn  CChhaa  llấấyy  llẽẽ  tthhậậtt  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnêênn  tthháánnhh;;  llờờii  CChhaa  ttứứcc  llàà  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Gi. 17:15-17) 

 

 

 2.  Phải chống cự ảnh hưởng đối với Hội Thánh của các tín hữu không chịu từ bỏ tội 

lỗi. (1Cô. 5:11-13) 

 

““
1100

HHããyy  xxéétt  đđiiềềuu  cchhii  vvừừaa  llòònngg  CChhúúaa,,  
1111

vvàà  cchhớớ  ddựự  vvààoo  ccôônngg  vviiệệcc  vvôô  íícchh  ccủủaa  ssựự  ttốốii  

ttăămm,,  tthhàà  qquuởở  ttrráácchh  cchhúúnngg  nnóó  tthhìì  hhơơnn;;  
1122

vvìì  ddầầuu  nnóóii  đđếếnn  đđiiềềuu  mmàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  llààmm  

ccáácchh  kkíínn  ggiiấấuu,,  ccũũnngg  đđãã  llàà  hhổổ  tthhẹẹnn  rrồồii..”” (Êph. 5:10-12) 

 

  

 


