
SỰ PHẠM TỘI CỦA LỜI NÓI 
1. Lời nói phát ra từ trong lòng: Lu-ca 6:45 Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra 

điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà 

miệng nói ra.   

 Xem kết quả: Lu-ca 6:43 Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không 

phải là cây xấu; 44 vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi 

gai, hay là trái nho nơi chòm kinh cước.  

• Gióp lằm bằm: Gióp 7:11 Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi; Trong cơn hoạn nạn 

của lòng tôi, tôi sẽ nói ra; Trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nàn. 

Gióp 10:1 Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi; Tôi sẽ buông thả lời than thở của 

tôi, Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi. (Gióp 42:3b tôi đã nói những điều tôi 

không hiểu đến. Tôi chẳng thông biết...) 

• Dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm Dân-số Ký 21:4 Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về 

hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân 

sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng 

tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng 

không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. (Giu-đe 

1:16 Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo 

sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta.) 

• Người Giu-đa lằm bằm: Giăng 6:41 Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời 

xuống, nên các người Giu-đa lằm bằm về Ngài, 

• Môn đồ lằm bằm: Giăng 6:61 Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lằm 

bằm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? 

 Kết cuộc của lời nói hư không: 

• Chúa chịu không nổi: Dân14:27 Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm  

cùng Ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên oán trách ta. 

•  Hại cho người nghe: 2 Ti-mô-thê 2:17 và lời nói của họ như chùm bao ăn lan.  

• Bị chết bởi kẻ hủy diệt: Dân-số Ký 21:6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong 

dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều; (1 Cô-rinh-tô 10:10 Lại 

cũng chớ lằm bằm  như nấy người trong họ đã lằm bằm  mà bị chết bởi kẻ hủy diệt)* 

• Bị phán xét: Ma-thi-ơ 12:36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ 

khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói  mà ngươi sẽ được xưng là 

công bình, cũng bởi lời nói  mà ngươi sẽ bị phạt. 

2. Cách giải quyết: 

• Sống: Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải 

chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói  ra từ miệng Đức Chúa Trời. 

• Làm theo: Lu-ca 6:46 Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta 

phán? 47 Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì 

giống ai. 48 Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên 

vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động 

được, vì đã cất chắc chắn. (1Cô-rinh-tô 2:16 Nhưng phần chúng ta ý của Đấng 

Christ)  

• Cầu nguyện: Gia-cơ 5:13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu 

nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. 14 Trong anh em có ai đau ốm 

chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho 
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người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. (Phi-líp 4:6 Chớ lo 

phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà 

trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.) Cầu thay: Ê-phê-sô 6:19 Cũng 

hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày 

tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành. 

• Nói:  

 Đồng một lòng tin:2 Cô-rinh-tô 4:13 Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời 

Kinh Thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới 

nói, 

 Được Chúa cảm động: 2 Cô-rinh-tô 5:14 Vì tình yêu thương của Đấng Christ 

cảm động chúng tôi, 

 Ca ngợi vẻ đẹp của Ngài: Thi-thiên 45:1 Lòng tôi đầy tràn những lời tốt; Tôi nói 

điều tôi vịnh cho vua; Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài; 2 Ngài xinh đẹp 

hơn hết thảy con trai loài người; Ân điển tràn ra nơi môi Ngài: Vì vậy, Đức Chúa 

Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. 

 Không ngoan, phép tắc: Châm-ngôn 31:26 Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, 

Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. 

3. Cảnh báo: Lu-ca 6:49 Song kẻ nào nghe lời Ta mà không làm theo, thì giống như một người 

kia cất nhà trên đất không xây nền: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp 

xuống, và sự hư hại lớn lao. 
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