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CChhúúaa  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn::  TThhậậtt  nnhhưư  TTaa  hhằằnngg  ssốốnngg,,  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccầầnn  ddùùnngg  ccââuu  

ttụụcc  nnggữữ  ấấyy  ttrroonngg  YYssơơrraaêênn  nnữữaa..  
44
NNầầyy,,  mmọọii  lliinnhh  hhồồnn  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa;;  lliinnhh  hhồồnn  ccủủaa  

cchhaa  ccũũnngg  nnhhưư  lliinnhh  hhồồnn  ccủủaa  ccoonn,,  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa;;  lliinnhh  hhồồnn  nnààoo  pphhạạmm  ttộộii  tthhìì  ssẽẽ  

cchhếếtt..”” (Êxê. 18:3-4)  

 

 

 

 

 1. Nguyên tắc trách nhiệm cá nhân vốn có trong sự định mạng đời đời của Đức 

Chúa Trời! (Êxê. 18:3) 

 

  (1) “sẽ không cần”: Hb. “sẽ không còn cơ hội”… Hai cách giải nghĩa: 

    Nay Đức Chúa Trời thiết lập nguyên tắc mới về trách nhiệm (từ 

tập thể sang cá thể). 

    Nay Đức Chúa Trời xác lập nguyên tắc trách nhiệm cá nhân vốn 

đã từng có trong sự định mạng đời đời của Ngài. 

  (2) “dùng”: Hb. מׁשל [mashal]  “áp dụng” 

  (3) “trong Ysơraên”: Hb. יׂשלאר [Yisra’el]  “giữa vòng dân sự của Đức 

Chúa Trời” 

 

  ““
1199

CCáácc  nnggưươơii  ccòònn  nnóóii  rrằằnngg::  llààmm  ssaaoo  đđứứaa  ccoonn  kkhhôônngg  mmaanngg  ssựự  ggiiaann  áácc  ccủủaa  

cchhaa  nnóó??  ẤẤyy  llàà  đđứứaa  ccoonn  đđãã  llààmm  tthheeoo  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  hhiiệệpp  vvớớii  llẽẽ  tthhậậtt;;  ấấyy  llàà  nnóó  đđãã  

ggiiữữ  hhếếtt  tthhảảyy  lluuậậtt  llệệ  ttaa  vvàà  llààmm  tthheeoo;;  cchhắắcc  tthhậậtt  nnóó  ssẽẽ  ssốốnngg..  
2200

LLiinnhh  hhồồnn  nnààoo  pphhạạmm  

ttộộii  tthhìì  ssẽẽ  cchhếếtt..  CCoonn  ssẽẽ  kkhhôônngg  mmaanngg  ssựự  ggiiaann  áácc  ccủủaa  cchhaa,,  vvàà  cchhaa  kkhhôônngg  mmaanngg  ssựự  

ggiiaann  áácc  ccủủaa  ccoonn..  SSựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  đđưượợcc  kkểể  cchhoo  mmììnnhh,,  ssựự  

ddữữ  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ  ssẽẽ  cchhấấtt  ttrrêênn  mmììnnhh..”” (Êxê. 18:19-20) 

   

 2. Nguyên tắc trách nhiệm cá nhân với Đức Chúa Trời được xác lập! (Êxê. 

18:4) 

 

  (1) “linh hồn”: Hb. פנׁש [nephesh], được kể như là “người” (Lê. 4:2; 5:1; 

7:20; 19:8;…)  “đời sống”, “con người”. 

  (2) “thuộc về Ta”: “chịu trách nhiệm với Ta”. 



(5.1)_"PHẢI SỐNG GIÀU TRÁCH NHIỆM LÀ MỘT MỆNH LỆNH"   

 

   ““[[ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii]]  
66
llàà  ĐĐấấnngg  ssẽẽ  ttrrảả  llạạii  cchhoo  mmỗỗii  nnggưườờii  ttùùyy  tthheeoo  ccôônngg  vviiệệcc  

hhọọ  llààmm”” (Rô. 2:6; Sv. Rô. 14:12)  

  (3) “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết”  sự chết là giá phải trả của đời 

sống phạm tội! 

 

  ““VVìì  ttiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  llàà  ssựự  cchhếếtt”” (Rô. 6:23a; Sv. Rô. 5:12; Gal. 6:7-8) 

 

  

 

 

 1. Bản chất của mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời đòi hỏi tinh thần giàu 

trách nhiệm cá nhân của mỗi người chúng ta! 

 

  ““CChhúúaa  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn::  TThhậậtt  nnhhưư  TTaa  hhằằnngg  ssốốnngg,,  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccầầnn  ddùùnngg  

ccââuu  ttụụcc  nnggữữ  ấấyy  ttrroonngg  YYssơơrraaêênn  nnữữaa..”” (Êxê. 18:3) 

 

 2. Phải sống giàu trách nhiệm cá nhân là một mệnh lệnh Thiên Thượng!  

 

  ““NNầầyy,,  mmọọii  lliinnhh  hhồồnn  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa;;  lliinnhh  hhồồnn  ccủủaa  cchhaa  ccũũnngg  nnhhưư  lliinnhh  hhồồnn  ccủủaa  

ccoonn,,  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  TTaa;;  lliinnhh  hhồồnn  nnààoo  pphhạạmm  ttộộii  tthhìì  ssẽẽ  cchhếếtt..”” (Êxê. 18:4) 

 

  

 

 


