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““
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; Sv. 1-13)  

 

 

 

 1. Phải sống trong ý thức trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời (C. 12) 

  

  ““HHããyy  nnóóii  vvàà  llààmm  ddưườờnngg  nnhhưư  pphhảảii  cchhịịuu  lluuậậtt  pphháápp  ttựự  ddoo  đđooáánn  xxéétt  mmììnnhh..”” (Gia. 

2:12)    

 

  (1) Đã được cứu nhờ Ân Điển thì cũng phải sống nhờ Ân Điển!    

   ““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  bbuuôônngg  tthhaa  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  đđưượợcc  ttựự  ddoo;;  vvậậyy  hhããyy  đđứứnngg  

vvữữnngg,,  cchhớớ  llạạii  đđểể  mmììnnhh  ddưướớii  áácchh  ttôôii  mmọọii  nnữữaa..”” (Gal. 5:1; Sv. 1-12) 

 

  (2) Tất cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời!  

   ““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  ssựự  

vviinnhh  hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm..”” (1Cô. 10:31) 

 

  (3) Phải sống gây dựng là một lẽ thật Kinh Thánh. 

   ““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..”” (Rô. 14:10; Sv. Rô. 14:10-14; 2Cô. 5:10; 1Cô. 10:23) 

  

 2. Phải sống khoan dung để được Đức Chúa Trời khoan dung (C. 13) 

  

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

tthhưươơnngg  xxóótt  tthhắắnngg  ssựự  đđooáánn  xxéétt..”” (Gia. 2:13)    

 

  (1) Mang gánh nặng cho đồng đạo, đồng lao là một mệnh lệnh. 

   ““HHããyy  mmaanngg  llấấyy  ggáánnhh  nnặặnngg  cchhoo  nnhhaauu,,  nnhhưư  vvậậyy  aannhh  eemm  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  lluuậậtt  

pphháápp  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Gal. 6:2) 

 

  (2) Đối xử dè dặt, cẩn trọng với đồng đạo, đồng lao là một mệnh lệnh. 

    ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttììnnhh  ccờờ  pphhạạmm  llỗỗii  ggìì,,  aannhh  eemm  llàà  kkẻẻ  
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ccóó  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  mmềềmm  mmạạii  mmàà  ssửửaa  hhọọ  llạạii;;  cchhíínnhh  mmììnnhh  

aannhh  eemm  llạạii  pphhảảii  ggiiữữ,,  ee  ccũũnngg  bbịị  ddỗỗ  ddàànnhh  cchhăănngg..”” (Gal. 6:1; Sv. 1Cô. 

10:12) 

 

  (3) Phải sống khoan dung để được khoan dung là một lẽ thật Kinh Thánh. 

    ““
4400

VVuuaa  ssẽẽ  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  ttaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  hhễễ  ccáácc  nnggưươơii  

đđãã  llààmm  vviiệệcc  đđóó  cchhoo  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  nnhhữữnngg  nnggưườờii  rrấấtt  hhèènn  mmọọnn  nnầầyy  ccủủaa  

aannhh  eemm  ttaa,,  ấấyy  llàà  đđãã  llààmm  cchhoo  cchhíínnhh  mmììnnhh  ttaa  vvậậyy……  
4455

NNggààii  ssẽẽ  đđáápp  llạạii  

rrằằnngg::  QQuuảả  tthhậậtt,,  ttaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  hhễễ  ccáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  llààmm  vviiệệcc  đđóó  

cchhoo  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  nnhhữữnngg  nnggưườờii  rrấấtt  hhèènn  mmọọnn  nnầầyy,,  ấấyy  llàà  ccáácc  nnggưươơii  

ccũũnngg  kkhhôônngg  llààmm  cchhoo  ttaa  nnữữaa..”” (Ma. 25:40, 45; Sv. Ma. 25:34-46; 18:23-

35) 

  

 

  

 1. 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) 

 

 2. 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) 

 

 3. Phải sống thương xót! 

 

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

 

 4. 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) 


