
TRÁCH NHIỆM BẦU CỬ CỦA NGƯỜI THEO CHÚA 
Câu gốc: Rô-ma 14:12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa 

Trời. 

Mục đích: Châm-ngôn 3:5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng 

của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của 

con. 

I. Trách nhiệm của người canh giữ:  

1. Khi thấy chiến tranh: Ê-xê-chi-ên 33:6 Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không 

thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người nầy hoặc 

người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình; song Ta sẽ đòi lại máu nó nơi người 

canh giữ. (Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì 

thì báo.) (Ha-ba-cúc 2:1)  

2. Khi thấy các công việc ác: Ê-xê-chi-ên 3: 17 Hỡi con người, Ta đã lập ngươi lên đặng canh 

giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo chúng nó. 18 Khi Ta nói với 

kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! Nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó 

từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dự đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng Ta sẽ đòi 

huyết nó nơi tay ngươi. 19 Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dự cùng 

đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình. 

(Đọc câu 20-21) 

3. Trách nhiệm của chúng ta:  2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai (Đại sứ của 

Đấng Christ), cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh 

Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 

a. Mỗi người phải trả lời trước tòa án của Đấng Christ: 2 Cô-rinh-tô 5:10 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. (Rô-ma 14:12 Như vậy, mỗi 

người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.) 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. (Lửa sẽ chỉ ra:  1 Cô-rinh-tô 3:13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày 

đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá 

nào, lửa sẽ chỉ ra. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần 

người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.) Ma-thi-ơ 5:19 Vậy, ai hủy một điều 

cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực 

nhỏ  trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ 

được xưng là lớn trong nước thiên đàng. 

b. Tòa án trắng: Khải-huyền 20:12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, 

và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ 

chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.  13 Biển 

đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết 

mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 14 Đoạn, Sự Chết và 

Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào 

sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. 

II. Những điều không tranh luận hay thay đổi được: 

1. Bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời: Ma-thi-ơ 12:30 Ai không ở với ta, thì nghịch cùng 

Ta; ai không thâu hiệp với Ta, thì tan ra. 

2. Đấng ban sự sống cho loài người: Giăng 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức 
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Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật 

bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự 

sống là sự sáng của loài người. 

a. Ai chối Chúa: Mác 8:38 Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về Ta và đạo 

Ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến 

với các thiên sứ thánh. Ma-thi-ơ 10:38 ai không vác cây thập tự mình mà theo Ta, thì cũng 

chẳng đáng cho Ta. (Ma-thi-ơ 11:15 Ai có tai mà nghe, hãy nghe.) 

b. Hãy chọn cho mình thần để thờ phượng: Giô-suê 24:15 Nếu chẳng thích cho các ngươi 

phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần 

mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các 

ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.  

c. Chúa ra lịnh cho ma-quỉ phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi:  

Ma-thi-ơ 4:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! 

Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc 

một mình Ngài mà thôi.  (Giăng 8:47 Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa 

Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.) Xuất 

Ê 34:14 Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự 

xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. 

III. Luật của sự sống:  

1. Sự sống là do Chúa ban cho: Sáng-thế Ký 1:27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình 

Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam 

cùng người nữ. 28a Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm 

nhiều, làm cho đầy dẫy đất; (Gióp 33:4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng 

Toàn năng ban cho tôi sự sống.)  (Thi-thiên 139:13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt 

thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. 

Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu 

nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16 Mắt Chúa 

đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa 

có một ngày trong các ngày ấy.) 

2. Tội làm đổ máu:  Sáng-thế Ký 9:6 Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ 

máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. (Sáng-thế Ký 4:8 Ca-in thuật lại 

cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em 

mình, và giết đi. 9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi 

không biết; tôi là người giữ em tôi sao? 10 Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? 

Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến Ta. 11 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất 

đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra.) Giê-rê-mi 22:3 Đức 

Giê-hô-va phán như vầy: hãy làm sự chánh trực và công bình; cứu kẻ bị cướp khỏi tay người 

ức hiếp; chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người 

góa bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi nầy. (Ma-thi-ơ 23:35 hầu cho hết thảy máu vô 

tội  bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu 

Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ.) 

IV. Luật hôn nhân: 

1. Đức Chúa Trời dựng nên một người nam và một người nữ: Sáng-thế Ký 1:27 Đức Chúa 

Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa 

Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người 

và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy 
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quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. 

2. Cả hai trở nên một thịt: Sáng-thế Ký 2:24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính 

díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. (Châm-ngôn 18:22 Ai tìm được một người vợ, 

tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.) Ma-thi-ơ 19:4 Ngài 

trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một 

người nam, một người nữ, 5 và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu 

với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? 6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai 

nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời 

đã phối hiệp!  

V. Dân Y-sơ-ra-ên: 

1. Dân được Chúa chọn: Sáng-thế Ký 12:1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: 

Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta 

sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và 

ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả 

kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.  

2. Chúng ta mắc nợ người Giu-đa: Rô-ma 15:26 Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui 

lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. 27 Họ vui lòng 

làm sự đó, và cũng mắc nợ các người đó nữa; vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng 

liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa.  

3. Chúng ta là dân ngoại được ráp vào gốc: Rô-ma 11:17 Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, 

và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ 

của cây ô-li-ve, 18 thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy 

biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. 19 Ngươi sẽ 

nói rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó. 20 Phải lắm; các nhánh đó đã bị 

cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. 

4. Chúa không hề bỏ dân Y-sơ-ra-ên: Rô-ma 11:1 Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài 

chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái 

Bên-gia-min. 2 Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết 

Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li sao? thể nào người kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa 

Trời mà rằng: 3 Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; tôi còn lại một mình, 

và họ tìm giết tôi. 4 Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn 

người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh. 5 Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại 

theo sự lựa chọn của ân điển. 

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và ứng dụng vòa đời sống. 
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