
 

 

““PPHHẢẢII  TTRRÁÁNNHH  

BBỆỆNNHH  TTHHIIÊÊNN  VVỊỊ””  
((Gia. 2:1-13))  

““TThhiiêênn  vvịị  llàà  ccóó  tthhááii  đđộộ  tthhiiêênn  vvịị  vvàà  hhàànnhh  vvii  tthhiiêênn  vvịị    

llàà  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđưượợcc  mmộộtt  đđộộnngg  ccơơ  xxấấuu  nnààoo  đđóó  tthhôôii  tthhúúcc……    

BBảảnn  cchhấấtt  ccủủaa  ssựự  tthhiiêênn  vvịị  llàà  xxaa  rrờờii  cchhâânn  llýý  ccủủaa  TTiinn  LLàànnhh  ccứứuu  rrỗỗii    

vvàà  bbịị  ccầầmm  bbuuộộcc  ttrroonngg  ssựự  vvôô  đđạạoo  ccủủaa  đđờờii  nnààyy  ((llàà  ““đđờờii  áácc””,,  SSvv..  GGaall..  11::44))……    

ĐĐứứcc  ccôônngg  nngghhĩĩaa  CCơơ  ĐĐốốcc  kkhhôônngg  cchhoo  pphhéépp  tthhiiêênn  vvịị,,    

LLuuậậtt  PPhháápp  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccũũnngg  kkhhôônngg  cchhoo  pphhéépp  tthhiiêênn  vvịị;;    

tthhiiêênn  vvịị  llàà  pphhạạmm  ttộộii!!””  

 

 

 

     

 

 

 

 
 
 

 

  ““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) 



 

 

““PPHHẢẢII  TTRRÁÁNNHH  BBỆỆNNHH  TTHHIIÊÊNN  VVỊỊ””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..   TTHHẾẾ  NNÀÀOO  LLÀÀ  TTHHIIÊÊNN  VVỊỊ??  (C. 1-4)     

 ““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)  
 Thiên vị là có thái độ thiên vị và hành vi thiên vị là những điều được một động cơ 

xấu nào đó thôi thúc… 
 

 1. Thái Độ Thiên Vị (C. 1) 
   Kinh Thánh luôn nói về tính sai trái của thái độ thiên vị (Sv. Rô. 2:11; 

Êph. 6:9; Côl. 3:25; Công. 10:34) vì vậy những ai thuộc về Đức Chúa 

Jêsus Christ phải canh chừng tấm lòng của mình trên vấn đề 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”” (C. 1)! 

   Thiên vị (Gr. pprroossooppoolleeppssiiaa) là thái độ sai lầm coi trọng một người nào 

đó vì một điều gì đó chứ không tuân thủ tiêu chí bình đẳng theo ý chỉ 

của Đức Chúa Trời! 

    “Bình đẳng” không có nghĩa là “cá đối bằng đầu” vì thế giới của 

Đức Chúa Trời tạo dựng là một thế giới trật tự (Sv. 1Cô. 14:33)! 

    “Bình đẳng” không có nghĩa là thủ tiêu văn hóa! (Sv. Tít 3:8). 

 

 2. Hành Vi Thiên Vị (C. 2-4) 
  Thái độ thiên vị khiến người ta không còn cư xử nhân ái (C. 3) theo 

mẫu mực của Đức Chúa Trời (Sv. Gia. 2:8)! 

  Bên trong hành vi thiên vị là thái độ thiên vị, bên trong thái độ thiên vị là 

một động cơ xấu (C. 4)! 

 

IIII..    TTHHIIÊÊNN  VVỊỊ  LLÀÀ  TTHHẾẾ  NNÀÀOO?? (C. 5-7) 

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  hhããyy  nngghhee  nnầầyy::  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hháá  

cchhẳẳnngg  llựựaa  kkẻẻ  nngghhèèoo  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy  đđặặnngg  llààmm  cchhoo  ttrrởở  nnêênn  ggiiààuu  



 

ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn,,  vvàà  kkếế  ttựự  nnưướớcc  NNggààii  đđãã  hhứứaa  cchhoo  kkẻẻ  kkíínnhh  mmếếnn  NNggààii  

hhaayy  ssaaoo??”” (Gia. 2:5)  
 Bản chất của sự thiên vị là xa rời chân lý của Tin Lành cứu rỗi và bị cầm buộc 

trong sự vô đạo của đời này (là “đời ác”, Sv. Gal. 1:4)… 
 

 1. Thiên Vị Là Xa Rời Chân Lý Của Tin Lành (C. 5) 
   Xem trọng vinh quan giả tạo của đời này và bị nó cuốn hút: ““ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  hháá  cchhẳẳnngg  llựựaa  kkẻẻ  nngghhèèoo  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy  đđặặnngg  llààmm  cchhoo  ttrrởở  nnêênn  

ggiiààuu  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn”” (C. 5a)! 

   Mất sự nhận thức về vinh quang đời đời: ““vvàà  kkếế  ttựự  nnưướớcc  NNggààii  đđãã  hhứứaa  

cchhoo  kkẻẻ  kkíínnhh  mmếếnn  NNggààii  hhaayy  ssaaoo??”” (C. 5b)! 

 

 2. Thiên Vị Là Bị Cầm Buộc Trong Sự Vô Đạo Của Đời Này 

(C. 6-7) 
   Thứ nhất, xem trọng cái tạm thời và xem khinh cái đời đời: ““KKhhiinnhh  ddễễ  

kkẻẻ  nngghhèèoo”” (C. 6a)! 

   Thứ hai, khiếp nhược trước kẻ thù thuộc linh đến độ nhầm lẫn giữa thù 

và bạn: ““HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  kkẻẻ  ggiiààuu  đđãã  hhàà  hhiiếếpp  aannhh  eemm,,  kkééoo  aannhh  eemm  đđếếnn  

ttrrưướớcc  ttòòaa  áánn  ssaaoo??”” (C. 6b) 

   Thứ ba, thỏa hiệp với kẻ xúc phạm đến Đức Chúa Trời: ““HHáá  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  hhọọ  pphhạạmm  tthhưượợnngg  đđếếnn  ddaannhh  ttốốtt  đđãã  llấấyy  đđặặtt  cchhoo  aannhh  eemm  ssaaoo??”” (C. 7)! 
   

IIIIII..    VVÌÌ  SSAAOO  PPHHẢẢII  TTRRÁÁNNHH  BBỆỆNNHH  TTHHIIÊÊNN  VVỊỊ??  (C. 8-13)     

 ““NNhhưưnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  ttââyy  vvịị  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  pphhạạmm  ttộộii,,  LLuuậậtt  PPhháápp  

bbèènn  đđịịnnhh  ttộộii  aannhh  eemm  nnhhưư  kkẻẻ  pphhạạmm  pphhéépp”” (Gia. 2:9) 
  Đức công nghĩa Cơ Đốc không cho phép thiên vị, Luật Pháp Đấng Christ cũng 

không cho phép thiên vị; thiên vị là phạm tội!  
 

 1. Đức Công Nghĩa Không Cho Phép Thiên Vị (C. 8-9) 
   Phận sự Cơ Đốc đòi hỏi Cơ Đốc Nhân phải cư xử bình đẳng, nhân ái 

với tất cả mọi người (Sv. Ma. 7:12; Lê. 19:15), yêu thương mọi người 

như chính mình: ““HHããyy  yyêêuu  nnggưườờii  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  mmììnnhh”” (C. 8b; Sv. Lê. 

19:18. Ma. 22:39) 

   Sự thiên vị là một vi phạm nghiêm trọng đối với đức công nghĩa Cơ 



 

Đốc: ““NNếếuu  aannhh  eemm  ttââyy  vvịị  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  pphhạạmm  ttộộii,,  LLuuậậtt  PPhháápp  bbèènn  đđịịnnhh  ttộộii  

aannhh  eemm  nnhhưư  kkẻẻ  pphhạạmm  pphhéépp”” (C. 9) 

   Chính vì vậy, khi một “Cơ Đốc Nhân” lâm bệnh thiên vị, phẩm chất 

Cơ Đốc của người ấy cần phải được nghi vấn (Sv. Gia. 2:1; Gi. 5:44)! 
    
 2. Thiên Vị Là Phạm Tội (C. 10-13) 
   Bệnh thiên vị chẳng phải là một điều nhỏ mọn vì thiên vị là chống lại 

thuộc tính của Đức Chúa Trời: ““NNếếuu  aannhh  eemm  xxưưnngg  ĐĐấấnngg  kkhhôônngg  ttââyy  vvịị  

aaii,,  xxéétt  đđooáánn  ttừừnngg  nnggưườờii  tthheeoo  vviiệệcc  hhọọ  llààmm,,  bbằằnngg  CChhaa,,  tthhìì  hhããyy  llấấyy  llòònngg  

kkíínnhh  ssợợ  mmàà  ăănn  ởở  ttrroonngg  tthhờờii  kkỳỳ  ởở  ttrrọọ  đđờờii  nnầầyy”” (1Phi. 1:17) 

   Hơn nữa, sự vi phạm đối với Luật Pháp của Đức Chúa Trời không bao 

giờ được xem là một điều nhỏ mọn cả: ““VVìì  nnggưườờii  nnààoo  ggiiữữ  ttrrọọnn  LLuuậậtt  

PPhháápp,,  mmàà  pphhạạmm  mmộộtt  đđiiềềuu  rrăănn,,  tthhìì  ccũũnngg  đđáánngg  ttộộii  nnhhưư  đđãã  pphhạạmm  hhếếtt  tthhảảyy””  

(C. 10) 

   Không sống theo Luật Pháp Đấng Christ (Gal. 6:2) là phạm tội (C. 12); 

không ứng xử với tha nhân theo đức công nghĩa và nhân từ của Đức 

Chúa Trời sẽ phải chịu sự quở trách Thiên Thượng của Đức Chúa 

Trời: ““SSựự  đđooáánn  xxéétt  kkhhôônngg  tthhưươơnngg  xxóótt  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt;;  

nnhhưưnngg  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  tthhắắnngg  ssựự  đđooáánn  xxéétt”” (C. 13) 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

  

  

 


