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NGÀY 17: 21-01-2021 

SÁU ĐIỀU CHÚA GHÉT VÀ BẢY ĐIỀU CHÚA GỚM GHIẾC 
Kinh thánh: Châm-ngôn 6:16-19  

Câu gốc: Giê-rê-mi 44:4 Dầu vậy, Ta đã sai mọi tôi tớ Ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; 

Ta dậy sớm sai họ đến đặng bảo các ngươi rằng: Ôi! sự gớm ghiếc mà Ta ghét đó thì đừng phạm 

đến. 

Châm-ngôn 6:16 Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:  

1. Con mắt kiêu ngạo: (C17a) 

a. Cảnh báo: Ê-sai 2:11 Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo 

của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng.→ (Công 9:18)  

b. Giải quyết: Cầu nguyện xin Chúa chữa lành đôi mắt. → Khải- 3:18c Ta khuyên ngươi 

hãy mua ... thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. → Ê-phê-sô 

1:18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của 

Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao,)  

c. Lời hứa:  Thi-thiên 19:8 Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui 

mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. 

2. Lưỡi dối trá: (C17b) 

a. Cảnh báo: Thi-thiên 52:2 Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao-cạo 

bén. 3 Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công 

bình. 4 Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. 5 Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại 

ngươi đời đời; → (Châm-ngôn 21:23 Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình. Giữ linh hồn mình 

khỏi hoạn nạn) 

b. Giải quyết: Cầu nguyện  Ê-sai 50:4 Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người 

được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi 

buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. 

c. Lời hứa: Giê-rê-mi 15:19 Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì 

Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta; nếu ngươi làm cho sự quí lìa khỏi sự hèn, thì 

ngươi sẽ như miệng Ta,  

3. Tay làm đổ huyết vô tội (C17c): Ê-sai 59:7b Họ nôn nả làm đổ máu vô tội 

a. Cảnh báo: Ê-sai 1:15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Khi 

các ngươi cầu nguyện rườn rà, Ta chẳng thèm nghe.  Tay các ngươi đầy những máu. 

b. Giải quyết: Ê-sai 1:16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước 

mắt Ta. Đừng làm dữ nữa. 17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị 

hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.  
c. Lời hứa: Trở thành tay của Chúa (Mác 16:17-18) 

4. Lòng toan những mưu ác, (C18a) 

a. Cảnh báo:  Ma-thi-ơ 15:19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà 

dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. → (Ê-sai 59:7c tư tưởng họ là tư 

tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ) 

b. Giải quyết: Cầu nguyện  Thi-thiên 51:10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi 

một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 

c. Lời hứa: Ma-thi-ơ 5:8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa 

Trời! 

5. Chân vội vàng chạy đến sự dữ, (C18b) →Ê-sai 59:7a Chân họ chạy đến điều ác,  

a. Giải quyết: Mác 9:45 Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà 

rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. (Từ bỏ tội 
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lỗi) 

b. Quyết định: Thi- 119:101 Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà, để gìn giữ lời của Chúa. 

c. Lời hứa: Giô-suê 1:3 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì Ta ban cho các 

ngươi, y như Ta đã phán cùng Môi-se → (Rô-ma 10:15b Những bàn chân kẻ rao truyền 

Tin Lành là tốt đẹp biết bao!) 

6. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, (C19a) 

a. Cảnh báo: Phục-truyền 5:20 Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. → (Châm-

ngôn 19:9 Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt; Và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất.) 

b. Tánh của kẻ nói dối:  Châm-ngôn 17:4 Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác; Kẻ hay nói 

dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. 

• Nói dối Chúa:  Thi-thiên 78:36 Nhưng chúng nó lấy miệng dua nịnh Ngài, dùng lưỡi 

mình nói dối với Ngài. → (Ê-sai 29:13 Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng 

tới gần Ta, lấy môi miếng tôn Ta, mà lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm; sự chúng nó 

kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; → Ô-sê 

8:12 Ta đã chép lệ luật Ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến 

mình.)  

• Cảnh báo: Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi 

muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, 

chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói 

theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. → (Thi-thiên 

5:6 Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối)  

c. Giải quyết: Ê-phê-sô 4:25 Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy 

nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. 

d. Lời hứa:  Thi-thiên 15:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên 

núi thánh Ngài? 2 Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, và nói chân thật 

trong lòng mình; 

7. Kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. (C19b) 

a. Cảnh báo: Châm-ngôn 16:28 Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ 

những bạn thiết cốt. → (Châm- 21:19 Thà ở nơi vắng vẻ, hơn là ở với một người đàn bà 

hay tranh cạnh và nóng giận. → Ê-sai 58:4 Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi 

cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như 

vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao.) 

b. Giải quyết: Phi-líp 2:3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy 

khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. → (Ô-sê 10:12 Hãy gieo cho 

mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức 

Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi.) 

c. Lời hứa: Thi-thiên 126:5 Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. 

8. Cầu nguyện để Chúa rửa sạch tội lỗi và thay đổi đời sống của chúng mỗi ngày nhờ lời Chúa 
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