
ĐỪNG ĐOÁN XÉT AI ĐỂ MÌNH KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT 
Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:1-5 

Câu gốc: Rô-ma 2:1 Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể 

chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi 

ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ. 

Mục đích: Gia-cơ 4:12 Chỉ 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? 

 

1. Đức Chúa Jêsus ra lịnh đừng đoán xét ai: Ma-thi-ơ 7:1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để 

mình khỏi bị đoán xét.  

• Chúa Jêsus đến thế gian không phải để đoán xét: Giăng 3:17 Vả, Đức Chúa Trời đã 

sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế 

gian nhờ Con ấy mà được cứu.→ (Giăng 8:15 Các ngươi xét đoán theo xác thịt; Ta thì 

không xét đoán người nào hết. 16 Nếu Ta xét đoán ai, sự xét đoán của Ta đúng với lẽ thật; 

vì Ta không ở một mình, nhưng Cha là Đấng đã sai Ta ta đến vẫn ở cùng Ta ta. 17 Vả, có 

chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin) 

• Nói hành, đoán xét anh em là nói xấu và đoán xét luật pháp:  

Gia-cơ 4:11 Hỡi 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. 12 Chỉ 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?   

2. Đoán xét người ta thế nào thì bị đoán xét chừng đó: Ma-thi-ơ 7:2 Vì các ngươi đoán xét 

người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì 

họ cũng lường lại cho mực ấy. → (Ga-la-ti 6:7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu 

khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.  8 Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà 

gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.) 

• Bị xét đoán càng nghiêm khi mình tự lập làm thầy: Gia-cơ 3:1 Hỡi anh em, trong 

vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét 

đoán càng nghiêm hơn.  2 Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không 

vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. 

 A-đô-ni-Bê-xéc chặt tay chân người ta, bị người ta chặt lại:  

Các Quan Xét 1:4 Vậy, người Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân 

Phê-rê-sít vào tay họ; tại Bê-xéc họ đánh giết một vạn người. 5 Ở Bê-xéc cũng có gặp 

A-đô-ni-Bê-xéc, bèn xông vào người, đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít. 6 A-

đô-ni-Bê-xéc chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của 

tay và chân. 7 Bấy giờ A-đô-ni-Bê-xéc nói rằng: Có bảy mươi vua bị chặt ngón cái 

của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo 

ứng ta. Người ta dẫn vua đến Giê-ru-sa-lem, và người chết tại đó.→ (Khải- 

13:10   Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người 

bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các 

thánh đồ. → Khải-huyền 18:6 Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; 

hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ 

khác.)  

3. Tự xét lấy chính mình trước xét tội người khác:  Ma-thi-ơ 7:3 Sao ngươi dòm thấy cái rác 

trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh 
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em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?  

• Học theo Đức Chúa Jêsus: Ngài có một linh hồn trong sạch 

 Ngươi bị quỉ ám: Mác 5:7 mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa 

Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu 

Ngài, xin đừng làm khổ tôi. (Ma quỉ không thấy có gì liên quan được với Ngài, →  
(Giăng 14:30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu 

đến; người chẳng có chi hết nơi Ta.)  

• Muốn giúp người khác hãy giải quyết tội của mình:  Ma-thi-ơ 7:5 Hỡi kẻ giả hình! 

trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh 

em mình được. → (Lu-ca 6:39 Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng: Kẻ mù có thể 

dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?)  

4. Nhận biết tình trạng của mình ngày trước để khỏi đoán xét người khác:  

Tít 3:2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm 

mại trọn vẹn. 3 Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ 

thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự 

chúng ta cũng ghét lẫn nhau. 4 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa 

chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu 

chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương 

xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. → (Ê-phê-sô 2:8 Vả, 

ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn 

là sự ban cho của Đức Chúa Trời.) 

5. Chúa cảnh báo về tội đoán xét: Rô-ma 2:1 Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ 

đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án 

cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ. 2 Vả, Chúng 

ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ 

thật. 3 Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi 

tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? 4 Hay là 

ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết 

lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? 5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, 

không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét 

công bình của Đức Chúa Trời, 6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: 

Rô-ma 14:4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc 

chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. → Gia-cơ 4:12 Chỉ 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?  (Câu chuyện người đàn bà tà dâm → Giăng 

8:3-11) 

6. Cầu nguyện theo sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và nhờ Ngài ứng dụng vào cuộc sống. 
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