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“12Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình.  
13Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót;  

nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.” 
 

(Gia. 2:12-13; Sv. 1-13) 
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1. Phải sống trong ý thức trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời (C. 12) 

  “Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình.”  
(Gia. 2:12) 
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   (1) Đã được cứu nhờ Ân Điển thì cũng phải sống nhờ Ân Điển! 

  “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do;  

vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”  

(Gal. 5:1; Sv. 1-12) 

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

  “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác,  

hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”  

(1Cô. 10:31) 

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

    “Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình?  

Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước Tòa Án Đức Chúa Trời.”  

(Rô. 14:10; Sv. Rô. 14:10-14; 2Cô. 5:10; 1Cô. 10:23)    
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2. Phải sống khoan dung để được Đức Chúa Trời khoan dung (C. 13) 

  “Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót;  
nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.”  

(Gia. 2:13) 
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   (1)  Mang gánh nặng cho đồng đạo, đồng lao là một mệnh lệnh. 

  “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”  

(Gal. 6:2) 

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

  “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh,  

hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.”  

(Gal. 6:1; Sv. 1Cô. 10:12) 

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

    “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những 

người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.”  

(Ma. 25:40; Sv. Ma. 25:34-46; 18:23-35)    



7 

1. Mọi sự phán đoán và phán định  

  đều sẽ ở dưới sự phán quyết tối hậu của chính Đức Chúa Trời! 

  “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước Tòa Án Đấng Christ,  

hầu cho mỗi người nhận lãnh  tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” 

(2Cô. 5:10) 

2. Phải cẩn thận:  

  Mọi sự phán đoán đều dễ biến thành phán định, phán quyết! 

  “11Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình  

hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu Luật Pháp, và xét đoán Luật Pháp.  

Vả, nếu ngươi xét đoán Luật Pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ Luật Pháp,  

bèn là người xét đoán Luật Pháp vậy. 12Chỉ có một Đấng lập ra Luật Pháp  

và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được.  

Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?”  

(Gia. 4:11-12; Sv. Ma. 7:1-5) 
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3.  Phải sống thương xót! 

  “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!”  

(Ma. 5:7) 

4.  Phải sống tha thứ! 

  “14Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta,  

thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.    
15Song nếu không tha lỗi cho người ta,  

thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.”   

(Ma. 6:14-15; Sv. Ma. 18:23-25) 
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“12Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình.  
13Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót;  

nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.” 
 

(Gia. 2:12-13; Sv. 1-13) 

Đức khoan dung trong đời sống Cơ Đốc  

không thể tự có mà phải được hình thành  

theo lẽ thật của Đức Chúa Trời!  


