
  ““HHIIỂỂUU  BBIIẾẾTT  VVÀÀ  PPHHÂÂNN  BBIIỆỆTT  GGIIỮỮAA  PPHHÁÁNN  ĐĐOOÁÁNN,,  PPHHÁÁNN  ĐĐỊỊNNHH,,  VVÀÀ  PPHHÁÁNN  QQUUYYẾẾTT””      

 
11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““
5544

NNggààii  llạạii  pphháánn  ccùùnngg  đđooàànn  ddâânn  rrằằnngg::  

KKhhii  ccáácc  nnggưươơii  tthhấấyy  đđáámm  mmââyy  nnổổii  llêênn  pphhưươơnngg  TTââyy,,  

lliiềềnn  nnóóii  rrằằnngg::  SSẽẽ  ccóó  mmưưaa;;  tthhìì  qquuảả  ccóó  vvậậyy..  
5555

LLạạii  kkhhii  ggiióó  NNaamm  tthhổổii,,  ccáácc  nnggưươơii  nnóóii  rrằằnngg::  SSẽẽ  nnóónngg  nnựựcc;;  tthhìì  qquuảả  ccóó  vvậậyy..  
5566

HHỡỡii  kkẻẻ  ggiiảả  hhììnnhh!!  CCáácc  nnggưươơii  bbiiếếtt  pphhâânn  bbiiệệtt  kkhhíí  ssắắcc  ccủủaa  ttrrờờii  đđấấtt;;  

vvậậyy  ssaaoo  kkhhôônngg  bbiiếếtt  pphhâânn  bbiiệệtt  tthhờờii  nnầầyy??  
5577

LLạạii  ssaaoo  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  xxéétt  đđooáánn  đđiiềềuu  ggìì  llàà  ccôônngg  bbììnnhh??”” 

(Lu. 12:54-57; Sv. 1Cô. 4:5; 1Cô. 6:1-8; Rô. 14:7-12)  

     

Các Từ Liệu Được Kinh Thánh Sử Dụng… 

““CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  ssẽẽ  bbuuôônngg  tthhaa  ccáácc  nnggưươơii..””  

(Gi. 8:12) 

 

 

1. “phán đoán” 判斷 (“phán”: phân biệt; “đoán”: sự nhận định) 

  r        [krino];  “phán đoán” (“nhận định”; Ma. 19:28; Khải  6:10; 19:11) 

 (1)  r           [diakrino]  “sự nhận định”;1Cô. 6:4; 11:29, 31 

 (2)  r           [anakrino]  “bị nhận định”;1Cô. 4:4; 14:24 

 (3)  r            [katakrino]  “phán đoán để quyết định”; Gia. 5:9 

 

2. “phán định” 判定 (“phán”: phân biệt; “định”: sự xác định) 

  r            [kriterion]  “phán định” (“xác định”; 1Cô. 6:2, 4)  

 (1)  r         [krites]  “người phán định”; Gia. 2:4; 4:11; 5:9 

 (2)  r        [krima]  “sự phán định”;  ia  3:1; Khải  18:20; 20:4 

 

3. “phán quyết” 判決(“phán”: phân biệt; “quyết”: sự nhất định) 

  r         [krisis]  “phán quyết” (“nhất định”; Gi. 5:22, 29, 30; 8:16 ; 1Gi. 4:17) 
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 1. Phải biết nhận định về việc đúng hay sai… 

  

  ““
5566

HHỡỡii  kkẻẻ  ggiiảả  hhììnnhh!!  CCáácc  nnggưươơii  bbiiếếtt  pphhâânn  bbiiệệtt  kkhhíí  ssắắcc  ccủủaa  ttrrờờii  đđấấtt;;  vvậậyy  ssaaoo  

kkhhôônngg  bbiiếếtt  pphhâânn  bbiiệệtt  tthhờờii  nnầầyy??  
5577

LLạạii  ssaaoo  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  xxéétt  

đđooáánn  đđiiềềuu  ggìì  llàà  ccôônngg  bbììnnhh??”” (Lu. 12:56-57; Sv. 54-57)    

 

  (1)  Việc nhận định về đúng hay sai chính là năng lực phân biệt thuộc linh! 

   ““LLạạii  ssaaoo  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  kkhhôônngg  ttựự  mmììnnhh  xxéétt  đđooáánn  đđiiềềuu  ggìì  llàà  ccôônngg  

bbììnnhh??”” (Lu. 12:57) 

 

  (2) Sự tăng trưởng thuộc linh tùy thuộc trên năng lực phân biệt thuộc linh! 

   ““NNhhưưnngg  đđồồ  ăănn  đđặặcc  llàà  đđểể  cchhoo  kkẻẻ  tthhàànnhh  nnhhâânn,,  cchhoo  kkẻẻ  hhaayy  ddụụnngg  ttââmm  ttưư  

lluuyyệệnn  ttậậpp  mmàà  pphhâânn  bbiiệệtt  đđiiềềuu  llàànnhh  vvàà  ddữữ..”” (Hê. 5:14; Sv. 11-14) 

     

 2. Cũng phải biết xác định về việc nên hay không nên… 

 

  ““
11
KKhhii  ttrroonngg  aannhh  eemm  aaii  ccóó  ssựự  nngghhịịcchh  ccùùnngg  nnggưườờii  kkhháácc,,  ssaaoo  ddáámm  đđểể  cchhoo  kkẻẻ  

kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh  đđooáánn  xxéétt  hhơơnn  llàà  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ??  
22
AAnnhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  

ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ssẽẽ  xxéétt  đđooáánn  tthhếế  ggiiaann  ssaaoo??  VVíí  bbằằnngg  tthhếế  ggiiaann  ssẽẽ  bbịị  aannhh  eemm  xxéétt  

đđooáánn,,  tthhìì  aannhh  eemm  hháá  cchhẳẳnngg  đđáánngg  xxéétt  đđooáánn  vviiệệcc  nnhhỏỏ  mmọọnn  hhơơnn  ssaaoo??  
33
AAnnhh  eemm  

cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  xxéétt  đđooáánn  ccáácc  tthhiiêênn  ssứứ  ssaaoo??  HHuuốốnngg  cchhii  vviiệệcc  đđờờii  nnầầyy!!  
44
VVậậyy  kkhhii  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  nngghhịịcchh  ccùùnngg  nnhhaauu  vvềề  vviiệệcc  đđờờii  nnầầyy,,  ssaaoo  llấấyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

kkhhôônngg  kkểể  rraa  cchhii  ttrroonngg  HHộộii  tthháánnhh  llààmm  nnggưườờii  xxéétt  đđooáánn!!  
55
TTôôii  nnóóii  tthhếế  llààmm  cchhoo  

aannhh  eemm  hhổổ  tthhẹẹnn..  ẤẤyy  vvậậyy,,  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  kkẻẻ  kkhhôônn  nnggooaann  nnààoo  

pphhâânn  xxửử  đđưượợcc  ggiiữữaa  aannhh  eemm  mmììnnhh  hhaayy  ssaaoo??  
66
NNhhưưnngg  aannhh  eemm  kkiiệệnn  aannhh  eemm,,  llạạii  

đđeemm  đđếếnn  ttrrưướớcc  mmặặtt  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  ttiinn!!”” (1Cô. 6:1-6)    

 

  (1)  Vì nguyên tắc tự gây dựng của Hội Thánh! 

 

   ““
1144

NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  bbịị  

mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  

cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc,,  
1155

nnhhưưnngg  mmuuốốnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  

nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  

ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..  
1166

ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  tthhâânn  tthhểể  rràànngg  

bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  

nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  

ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 4:14-16) 

 

  (2) Vì nghĩa vụ xây dựng Hội Thánh của Cơ Đốc Nhân! 

 

   ““
1122

VVìì  cchhưưnngg  ccóó  pphhảảii  ttôôii  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  kkẻẻ  ởở  nnggooààii  ssaaoo??  HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  
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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. 5:12-13; Sv. 9-13) 

   

 3. Nhưng không được nhất định về sự đoán phạt! 

 

  ““
1100

NNhhưưnngg  nnggưươơii,,  ssaaoo  xxéétt  đđooáánn  aannhh  eemm  mmììnnhh??  CCòònn  nnggưươơii,,  ssaaoo  kkhhiinnhh  ddểể  aannhh  

eemm  mmììnnhh??  VVìì  cchhúúnngg  ttaa  hhếếtt  tthhảảyy  ssẽẽ  ứứnngg  hhầầuu  ttrrưướớcc  ttòòaa  áánn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1111

BBởởii  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg__CChhúúaa  pphháánn__TThhậậtt  nnhhưư  TTaa  hhằằnngg  ssốốnngg,,  mmọọii  đđầầuu  ggốốii  ssẽẽ  qquuìì  

ttrrưướớcc  mmặặtt  TTaa,,__VVàà  mmọọii  llưưỡỡii  ssẽẽ  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1122

NNhhưư  vvậậyy,,  mmỗỗii  

nnggưườờii  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  kkhhaaii  ttrrììnnhh  vviiệệcc  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1133

VVậậyy  

cchhúúnngg  ttaa  cchhớớ  xxéétt  đđooáánn  nnhhaauu;;  nnhhưưnngg  tthhàà  nnhhứứtt  đđịịnnhh  đđừừnngg  đđểể  hhòònn  đđáá  vvấấpp  cchhâânn  

ttrrưướớcc  mmặặtt  aannhh  eemm  mmììnnhh,,  vvàà  đđừừnngg  llààmm  ddịịpp  cchhoo  nnggưườờii  ssaa  nnggãã..”” (Rô. 14:10-13; 

Sv. Gi. 5:22-23)    

 

  (1)  Chưa đến kỳ! (Kỳ là duy nhất của Chúa…) 

 

   “Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ 

những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định 

trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự 

khen ngợi mình đáng lãnh.” (1Cô. 4:5) 

 

  (2) Không có quyền! (Quyền là duy nhất thuộc về Chúa…) 

 

   “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét 

cho Con””  (Gi. 5:22) 

   

 

 

 1. Phải chăm rèn luyện tư duy thuộc linh!  

 

  ““NNhhưưnngg  đđồồ  ăănn  đđặặcc  llàà  đđểể  cchhoo  kkẻẻ  tthhàànnhh  nnhhâânn,,  cchhoo  kkẻẻ  hhaayy  ddụụnngg  ttââmm  ttưư  lluuyyệệnn  

ttậậpp  mmàà  pphhâânn  bbiiệệtt  đđiiềềuu  llàànnhh  vvàà  ddữữ..”” (Hê. 5:14; Sv. 11-14) 

 

 2. Phải sống yêu thương! 

 

  ““……VVàà  đđưượợcc  bbiiếếtt  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  ssựự  ttrrổổii  hhơơnn  mmọọii  ssựự  tthhôônngg  

bbiiếếtt,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  đđầầyy  ddẫẫyy  mmọọii  ssựự  ddưư  ddậậtt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(Êph. 3:19; Sv. 14-19) 

 

 3. Phê phán phải được cặp theo bằng việc nêu gương sáng và sự giảng dạy! 

 

  ““VVậậyy  cchhúúnngg  ttaa  cchhớớ  xxéétt  đđooáánn  nnhhaauu;;  nnhhưưnngg  tthhàà  nnhhứứtt  đđịịnnhh  đđừừnngg  đđểể  hhòònn  đđáá  vvấấpp  
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cchhâânn  ttrrưướớcc  mmặặtt  aannhh  eemm  mmììnnhh,,  vvàà  đđừừnngg  llààmm  ddịịpp  cchhoo  nnggưườờii  ssaa  nnggãã..”” (Rô. 

14:13; Sv. 13-19) 

  

 

 

““
1122

HHããyy  nnóóii  vvàà  llààmm  

ddưườờnngg  nnhhưư  pphhảảii  cchhịịuu  lluuậậtt  pphháápp  ttựự  ddoo  đđooáánn  xxéétt  mmììnnhh..  
1133

SSựự  đđooáánn  xxéétt  kkhhôônngg  tthhưươơnngg  xxóótt  

kkẻẻ  cchhẳẳnngg  llààmm  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt;;  

nnhhưưnngg  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt    

tthhắắnngg  ssựự  đđooáánn  xxéétt..”” 

(Gia. 2:12-13) 

 

1. Phải cẩn thận: Mọi sự phán đoán đều dễ biến thành phán định, phán quyết! 

 

““
1111

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  cchhớớ  nnóóii  hhàànnhh  nnhhaauu..  AAii  nnóóii  hhàànnhh  aannhh  eemm  mmììnnhh  hhooặặcc  xxéétt  đđooáánn  aannhh  

eemm  mmììnnhh,,  ttứứcc  llàà  nnóóii  xxấấuu  LLuuậậtt  PPhháápp,,  vvàà  xxéétt  đđooáánn  LLuuậậtt  PPhháápp..  VVảả,,  nnếếuu  nnggưươơii  xxéétt  đđooáánn  

LLuuậậtt  PPhháápp,,  tthhìì  nnggưươơii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  vvâânngg  ggiiữữ  LLuuậậtt  PPhháápp,,  bbèènn  llàà  nnggưườờii  xxéétt  đđooáánn  

LLuuậậtt  PPhháápp  vvậậyy..  
1122

CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐấấnngg  llậậpp  rraa  LLuuậậtt  PPhháápp  vvàà  mmộộtt  ĐĐấấnngg  xxéétt  đđooáánn,,  ttứứcc  llàà  

ĐĐấấnngg  ccứứuu  đđưượợcc  vvàà  ddiiệệtt  đđưượợcc..  NNhhưưnngg  nnggưươơii  llàà  aaii,,  mmàà  ddáámm  xxéétt  đđooáánn  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  

mmììnnhh??”” (Gia. 4:11-12; Sv. Ma. 7:1-5) 

 

2. Phải sống thương xót! 

 

 ““PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  hhaayy  tthhưươơnngg  xxóótt,,  vvìì  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt!!”” (Ma. 5:7) 

 

3. Phải sống tha thứ! 

 

““
1144

VVảả,,  nnếếuu  ccáácc  nnggưươơii  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhaa  

tthhứứ  ccáácc  nnggưươơii..  
1155

SSoonngg  nnếếuu  kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  nnggưườờii  ttaa,,  tthhìì  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  ssẽẽ  

kkhhôônngg  tthhaa  llỗỗii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..”” (Ma. 6:14-15; Sv. Ma. 18:23-25) 

 

4. Mọi sự phán đoán và phán định đều sẽ ở dưới sự phán quyết tối hậu của chính Đức 

Chúa Trời! 

 

““BBởởii  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  pphhảảii  ứứnngg  hhầầuu  ttrrưướớcc  TTòòaa  ÁÁnn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhầầuu  cchhoo  mmỗỗii  

nnggưườờii  nnhhậậnn  llããnnhh  ttùùyy  tthheeoo  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  hhaayy  đđiiềềuu  áácc  mmììnnhh  đđãã  llààmm  llúúcc  ccòònn  ttrroonngg  xxáácc  

tthhịịtt..”” (2Cô. 5:10) 

 

Đừng Quên… 

““CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  ssẽẽ  bbuuôônngg  tthhaa  ccáácc  nnggưươơii..””  

(Gi. 8:12) 


