
 
 

““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH    

ĐĐỨỨCC  TTIINN””  
(Gia. 2:14-26) 

““TThheeoo  bbảảnn  cchhấấtt  ccủủaa  ssựự  vvậậtt,,  cchhỉỉ  ccóó  ttrrạạnngg  tthhááii  „„cchhếếtt‟‟  mmớớii  mmấấtt  kkhhảả  nnăănngg    

đđáápp  ứứnngg!!  KKhhii  mmộộtt  nnggưườờii  mmấấtt  kkhhảả  nnăănngg  pphhảảnn  ứứnngg  tthhuuộộcc  lliinnhh  tthhìì    

tthhìì  tthhựựcc  ttạạii  tthhuuộộcc  lliinnhh  ccủủaa  nnggưườờii  ấấyy  kkhhôônngg  ổổnn..  KKhhii  mmộộtt  nnggưườờii  ttựự  nnhhậậnn  mmììnnhh    

ccóó  đđứứcc  ttiinn  nnhhưưnngg  llạạii  ttỏỏ  rraa  vvôô  ccảảmm  hhaayy  cchhaaii  ccứứnngg  đđốốii  vvớớii  nnhhữữnngg  ssựự  tthhuuộộcc  lliinnhh    

vvàà  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  đđiiềềuu  đđóó  cchhoo  tthhấấyy    

đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  nnggưườờii  ấấyy  llàà  cchhưưaa  đđúúnngg  nngghhĩĩaa!!””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““……XXáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,    

đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  vvậậyy””   

(Gia. 2:26) 



 

 

““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  ĐĐỨỨCC  TTIINN””  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

““1177VVậậyy,,  hhễễ  ccââyy  nnààoo  ttốốtt  tthhìì  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt;;  nnhhưưnngg  ccââyy  nnààoo  xxấấuu  tthhìì  ssaannhh  ttrrááii  xxấấuu..  1
188CCââyy  ttốốtt  

cchhẳẳnngg  ssaannhh  đđưượợcc  ttrrááii  xxấấuu,,  mmàà  ccââyy  xxấấuu  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ssaannhh  đđưượợcc  ttrrááii  ttốốtt”” (Ma. 7:17-18) 

 

II..   CCââyy  CChhếếtt  KKhhôônngg  TThhểể  CCóó  TTrrááii::  ĐĐứứcc  TTiinn  KKhhôônngg  SSiinnhh  ĐĐưượợcc  VViiệệcc  LLààmm  

LLàà  ĐĐứứcc  TTiinn  CChhưưaa  ĐĐúúnngg  NNgghhĩĩaa  (Gia. 2:14-17)     
 ““……NNếếuu  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ssaannhh  rraa  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  ttựự  mmììnnhh  nnóó  cchhếếtt”” (Gia. 2:17)  

 

 1. Không Có Khả Năng Đáp Ứng: Dấu Hiệu Của Sự Chết! (Gia. 2:14-16) 

  ““1144HHỡỡii  aannhh  eemm,,  nnếếuu  aaii  nnóóii  mmììnnhh  ccóó  đđứứcc  ttiinn,,  ssoonngg  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  íícchh  

cchhii  cchhăănngg??  ĐĐứứcc  ttiinn  đđóó  ccứứuu  nnggưườờii  ấấyy  đđưượợcc  cchhăănngg??......  1
177VVềề  đđứứcc  ttiinn,,  ccũũnngg  mmộộtt  

llẽẽ  ấấyy;;  nnếếuu  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ssaannhh  rraa  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  ttựự  mmììnnhh  nnóó  cchhếếtt”” (Gia. 2:14, 

17) 

   Theo bản chất của sự vật, chỉ có trạng thái “chết” mới mất khả năng 

đáp ứng! Khi một người mất khả năng phản ứng thuộc linh thì thực tại 

thuộc linh của người ấy không ổn. 

   Khi một người tự nhận mình có đức tin nhưng lại tỏ ra vô cảm hay chai 

cứng đối với những sự thuộc linh và thuộc về Đức Chúa Trời thì điều 

đó cho thấy đức tin của người ấy là chưa đúng nghĩa! 

    “ích chi chăng”, “cứu người ấy được chăng” (C. 14): Gr. sozo, “cứu”, 

“giải cứu”! 

    Thật ra đức tin không cứu mà chính là ân điển cứu cho nên không có 

vấn đề đức tin “cứu”! 

   Đây chỉ là cách đặt vấn đề để giúp cho thấy tính giả dối của một loại 

“đức tin” thường được người ta mạo xưng! 

    

 2. “Đức Tin” Không Có Việc Làm: Đây Chính Là Một Dấu Hiệu Cơ Bản 

Của Việc Không Có Đức Tin! (Gia. 2:17) 

   “sanh ra việc làm” (C. 17): Gr. ergon, “hoạt đông”, “vận động” 

   “tự mình nó chết” (C. 17): Gr. nekros  esti kata heautou, “tự chứng tỏ 

trạng thái chết của nó” 
 



 

IIII..  CCââyy  SSốốnngg  CCóó  TThhểể  CCóó  TTrrááii::  ĐĐứứcc  TTiinn  ĐĐúúnngg  NNgghhĩĩaa  LLuuôônn  SSiinnhh  RRaa  VViiệệcc  

LLààmm  (Gia. 2:18-23)     
 ““……ĐĐứứcc  ttiinn  đđồồnngg  ccôônngg  vvớớii  vviiệệcc  llààmm,,  vvàà  nnhhờờ  vviiệệcc  llààmm  mmàà  đđứứcc  ttiinn  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” 

(Gia. 2:22)  

 

 1. Tính Giả Dối Của “Đức Tin” Giả Dối: Đức Tin Chân Thực Không Phải 

Chỉ Là Sự Nhận Thức (Gia. 2:18-21) 

   Nếu chỉ là sự nhận thức thuần túy: Đây chỉ là “sự công nhận”, “sự thừa 

nhận” - Tuyệt đối không phải là đức tin! 

  ““NNggưươơii  ttiinn  rrằằnngg  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  tthhôôii,,  nnggưươơii  ttiinn  pphhảảii;;  

mmaa  qquuỉỉ  ccũũnngg  ttiinn  nnhhưư  vvậậyy  vvàà  rruunn  ssợợ””  (Gia. 2:19) 

   Đức tin của Cơ Đốc Nhân phải hoàn toàn khác với “sự thừa nhận” của 

Ma Quỉ! 

   Hạng người có “đức tin” như vậy là hạng người mạo nhận, là hạng 

người man khai! 

   ““NNhhưưnngg,,  hhỡỡii  nnggưườờii  vvôô  ttrrii  kkiiaa,,  nnggưươơii  mmuuốốnn  bbiiếếtt  cchhắắcc  rrằằnngg  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  

ccóó  vviiệệcc  llààmm  llàà  vvôô  íícchh  cchhăănngg??”” (Gia. 2:20) 

    “vô tri”: Gr. kenos, “rỗng tuếch, không có lẽ thật” (Sv. Côl. 2:8)  

Chẳng hơn gì “đức tin” của các tôn giáo, triết học khác! 

    “vô ích”: Gr. nekros, “chết”  Không có thật! 

    

 2. Tính Chân Thực Của Đức Tin Chân Thực: Đức Tin Chân Thực Sẽ Luôn 

Có Việc Lành Cặp Theo Một Cách Tự Động (Gia. 2:22-23) 

   Qui thức của đức tin: Đức tin chân thực sẽ luôn có việc lành cặp theo 

một cách tự động và chính nhờ thế mà đức tin được tỏ rõ là đức tin! 

   ““TThhếế  tthhìì,,  nnggưươơii  tthhấấyy  đđứứcc  ttiinn  đđồồnngg  ccôônngg  vvớớii  vviiệệcc  llààmm,,vvàà    nnhhờờ  vviiệệcc  llààmm  

mmàà  đđứứcc  ttiinn  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Gia. 2:22) 

    “đồng công với việc làm”: Gr. sunergeo, “đồng hành”, “đi cặp 

theo” 

    “được trọn vẹn”: Gr. teleioo, “hoàn thành”, “hoàn tất” 

   Gương chứng về đức tin chân thực: Ápraham sống theo điều mình tin!  

  ““VVậậyy  đđưượợcc  ứứnngg  nngghhiiệệmm  llờờii  KKiinnhh  TThháánnhh  rrằằnngg::  ÁÁpprraahhaamm  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  đđóó  kkểể  llàà  ccôônngg  bbììnnhh  cchhoo  nnggưườờii;;  vvàà  nnggưườờii  đđưượợcc  ggọọii  llàà  bbạạnn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Gia. 2:23) 

    “kể là công bình”: Gr. logizomai, “qui kết”, “chứng thực”  Lối 

sống của Ápraham chứng tỏ ông là một người công nghĩa. 



 

    “được gọi là bạn Đức Chúa Trời”: Gr.  philos, “phù hợp”  Lối 

sống của Ápraham phù hợp theo mỹ đức của Đức Chúa Trời. 
   

IIIIII..    TTrrááii  LLàà  BBằằnngg  CCớớ  VVềề  SSựự  HHữữuu  ÍÍcchh  CCủủaa  CCââyy::  NNhhờờ  VViiệệcc  LLààmm  MMớớii  BBiiếếtt  

ĐĐứứcc  TTiinn  CCủủaa  MMộộtt  NNggưườờii  LLàà  ĐĐứứcc  TTiinn  NNààoo  (Gia. 2:24-26)     
 ““……XXáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  vvậậyy”” 

(Gia. 2:26)  

 

 1. Biết Đáp Ứng Nhạy Bén: Dấu Hiệu Của Sự Sống! (Gia. 2:24-25) 

   Qui thức của đức công nghĩa: Người công nghĩa là người có đức tin 

chân thực là đức tin có việc làm cặp theo! 

   ““NNhhâânn  đđóó  aannhh  eemm  bbiiếếtt  nnggưườờii  ttaa  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhớớ  

cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  tthhôôii””  (Gia. 2:24) 

    “cậy việc làm”: Gr. ek ergon, “từ việc làm”, “qua việc làm”  Từ 

việc làm được thôi thúc bởi đức tin. 

    “cậy việc làm được xưng công bình”: Gr. ek ergon dikaioo  Từ 

việc làm bởi đức tin mà nhận biết được là người công nghĩa. 

   Gương chứng về đức công nghĩa: Raháp hành động theo ý chỉ của 

Đức Chúa Trời! 

   ““ĐĐồồnngg  mmộộtt  tthhểể  ấấyy,,  kkỵỵ  nnữữ  RRaahháápp  ttiiếếpp  rrưướớcc  ccáácc  ssứứ  ggiiảả  vvàà  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnooii  

đđưườờnngg  kkhháácc  mmàà  đđii,,  nnggưườờii  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  mmàà  đđưượợcc  xxưưnngg  

ccôônngg  bbììnnhh  ssaaoo??”” (Gia. 2:25) 

    

 2. “Đức Tin” Không Có Việc Làm: Đây Chính Là Một Dấu Hiệu Cơ Bản 

Của Việc Không Có Đức Tin! (Gia. 2:17, 26) 

  ““1177VVềề  đđứứcc  ttiinn,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy;;  nnếếuu  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ssaannhh  rraa  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  ttựự  

mmììnnhh  nnóó  cchhếếtt……  2
266VVảả,,  xxáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm  

ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  vvậậyy”” (Gia. 2:17, 26) 

   “sanh ra việc làm” (C. 17); “không có việc làm” (C. 26): Gr. ergon, 

“hoạt đông”, “vận động” 

   “tự mình nó chết” (C. 17); “cũng chết” (C. 26): Gr. nekros  esti kata 

heautou, “tự chứng tỏ trạng thái chết của nó” 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  


